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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
A kezében tartott kiadvány a rendészeti felsőoktatás ötven évét tekinti át. Teszi ezt
a hallgatók és az oktatók horizontján, felvillantja azokat a tudományos eredményeket,
amelyek sikeres gyakorlati alkalmazása hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország közrendje
és közbiztonsága kiegyensúlyozottá váljon, majd belbiztonsága megszilárduljon.
A Rendészettudományi Kar és a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola az elmúlt fél évszázadban kiválóan képzett, a szükséges kompetenciákkal felvértezett, elkötelezett tiszteket
bocsátott ki. A kiváló eredménnyel végzett hallgatók névsorában megtalálja a közelmúlt
és a jelen rendészeti parancsnokait, vezetőit, akik az intézmény(ek)ben megalapozott
tudásuknak köszönhetően lettek hivatásuk sikeres és elismert művelői vagy a rendészettudományi doktoranduszképzés résztvevői.
A rendészeti felsőoktatásban elsajátítható ismereteket, értékrendet mindig is kiemelkedő szakmai tudású, a rendészet iránt elhivatott, a fiatalokat nevelni tudó oktatók,
az adott kor kihívásaira megfelelő válaszokat kereső és adó tudományos kutatók közvetítették. A kötetben megszólítottak gondolatai a hivatásról és a rendészet tudományos
megalapozásáról hiánypótlók, iránymutatók.
Ezúton is elismerésem fejezem ki a rendészeti felsőoktatásban a múltban és a jelenben
dolgozók oktató, nevelő és tudományos munkájáért, a hallgatók tudás megszerzésére
irányuló erőfeszítéseiért. Valamennyiüknek további szakmai sikereket, erőt, egészséget
kívánok!
Abban bízva ajánlom az Olvasó figyelmébe Az 50 éves a rendészeti felsőoktatás című
kiadványt, hogy az ösztönző lesz mindennapi tevékenységéhez.
Dr. Pintér Sándor
miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter

Vákát

I. FEJEZET.
AZ INTÉZMÉNY ÉS A KÉPZÉS TÖRTÉNETE

Vákát

Történelmi visszapillantás

Tóth Nikolett Ágnes

A jogelőd Rendőrakadémia1
A kiegyezést követően a dualizmusban jött létre és erősödött meg a polgári értelemben
vett magyar rendvédelem, valamint a nemzeti rendvédelmi struktúra, amely a térség
rendvédelmi hagyományain kívül nyugat-európai tapasztalatokon alapult. A modern
rendőrtisztképzés kialakulásának kezdete is erre az időszakra tehető. A dualizmusban
a Magyar Királyi Rendőrség tisztikarával szemben a közigazgatási tisztviselők képesítési
követelményét állították, mivel a rendőrtiszteket is közigazgatási tisztviselőknek tekintették. A rendőrtiszti állás betöltéséhez többnyire közigazgatásban eltöltött gyakorlati
időt is előírtak. A rendőrkapitányi hivatás gyakorlásához a jogtudorság és a huzamos,
mintegy 1 0 éves közigazgatási gyakorlat is hozzátartozott.
A rendőrtiszti kar esetében a legfőbb gondot abban látták, hogy az államtudományi
államvizsga nem készítette fel a leendő rendőrtiszteket hivatásuk teljesítésére, ezért olyan
tanfolyam és szakvizsga bevezetését sürgették, amely speciális rendőri ismereteket nyújt.
Egyre jobban erősödött az igény a tisztikar képzésére.
Az 1873-banállami kézbe adott fővárosi rendőrség személyi összetétele, az állomány
képzettsége messze a kívánalmak alatt maradt. Ezen az állapoton sokat javított egyrészt
a rendőrtörvény néven ismertté vált 1881. évi XX. törvénycikk, másrészt a rendőrség
gyökeres megreformálását elkezdő új főkapitány, Török János, aki könyörtelen szigorral
és következetességgel hajtotta végre a korrumpálódottak, valamint a szakmailag felkészületlenek eltávolítását a rendőrség soraiból. Mindent megtett annak érdekében, hogy
a végzett jogászok közül minél többen kérjék felvételüket a fogalmazói karba. Azt is
előírta, hogy csak olyan ember vehető fel az őrszemélyzet tagjai közé, aki a katonaságnál
altiszti rangot nyert, valamint életbe léptette azt az intézkedést is, amellyel kikötötte,
hogy a próbaidős rendőr csupán a sikeres rendőrvizsga után véglegesíthető. 1885-ben
detektívtanfolyamot hívott életre, amelyet szakvizsga zárt. A tanfolyamokon a hazai
mellett a külföldi tapasztalatokat és ismereteket is oktatták. 2
A dualizmus végére a fővárosi rendőrségen belül felkészültségben és színvonalában is
a megfelelőhöz közeli személyi összetétel alakult ki, ami lehetőséget teremtett a továbbképzések megszervezésére is. A téli hónapokban rendszerint kéthetenként tartottak
bűnügyi értekezleteket és gyakorlati megtekintéseket. A jogvégzett rendőr díjnokok
viszonylagos rendszerességgel szakmai előadásokon vehettek részt. A külföldről érkező
szakemberek megállapították, hogy a bécsi és a budapesti rendőrtisztviselők felülmúlják
európai társaikat.
A fejezet a szerző korábban megjelent írásának változatlan közlése (Tóth Nikolett Ágnes: 45 éves
a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016. 14–24.).
2
Sallai János: Rendőrképzés: a rendőrség államosítása (1920) után. In Cziprián Kovács Loránd – Kozma
Csaba (szerk.): A második erdélyi nemzetközi közigazgatás-tudományi konferencia magyar nyelvű tanulmányai. Kolozsvár, Accent, 2 018. 215.
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Az ország vidéki rendőrtisztjei számára szaktanfolyamot szerveztek, hogy a főváros
és a vidék rendőrtiszti karának szellemét egységes színvonalra hozzák. A sikereken
felbuzdulva a 41.500/1913. XIII. sz. belügyminiszteri rendelet alapján oktatótiszteket
és altiszteket képző szaktanfolyamokat állítottak fel. A tiszti tanfolyam tanárai a belügyminisztérium és a budapesti főkapitányság tisztviselői közül és a gyakorlati szakemberek köréből kerültek ki; az altiszteket pedig a budapesti rendőrszemélyzet kipróbált
oktatótisztjei és altisztjei képezték ki.
Az első világháború kitörése miatt 1914 és 1920 között szünetelt a rendőri szakoktatás.
A trianoni békedekrétum nyomán területben, emberanyagban, gazdasági potenciálban
jelentősen meggyengült országot és annak rendőrségét is újra kellett építeni és szervezni.
A rendőri szakoktatás rendszere szervesen kapcsolódott az állami köz- és felsőoktatáshoz, de a katonai, valamint a csendőrségi képzéshez is, ami az azonos szintek közötti
átjárhatóság megvalósításának, így a mobilitásnak is egyik biztosítékává vált. A rendszerben való gondolkodás és az ennek szellemében funkcionáló oktatási struktúra sok más
tényezővel együtt garantálta az oktatás és a követelménytámasztás kellő színvonalát is.
A rendőri, illetve a rendészeti feladatokat ellátók szakoktatását egyrészt a Magyar
Királyi Rendőrség országos szaktanfolyamain, másrészt az őrségi személyzet tanosztályánál, illetve az oktató- és tartalékosztálynál rendszeresített tanfolyamokon, harmadrészt
az egyéb speciális alap- és továbbképző tanfolyamokon bonyolították le.
A rendőrségen belül a detektívek külön testületet alkottak, és számukra kötelező lett
az érettségi. A próbaidős detektíveknek néhány hónapos tanfolyamon kellett részt venniük, ahol a fegyverismerettől kezdve a büntetőeljárási és a jogi ismereteken keresztül
az elsősegélynyújtásig sokoldalú és komplex ismereteket kaptak. A felügyelői kar (a mai
gyakorlatban a közrendvédelmi tiszteknek felel meg) számára rendőrtisztviselői tiszti
tanfolyam működött. A tanfolyamra az ideiglenes minősítésű rendőrfelügyelő gyakornokok kerültek egyévi próbaszolgálat után. A képzettségi előfeltétel az érettségi volt.
A felvételi vizsgán a jelölt általános ismereteit mérték fel.
A rendőrségi tisztikar elitjét a fogalmazók alkották. Képzésük a közigazgatási tisztviselők felkészítésének egyik része volt. E rendszert 1929-benvezették be, majd 1933-ban
tökéletesítették. A lényege az volt, hogy a jogi-államtudományi diplomát csak kiindulási
alapnak tekintették. A IX. fizetési osztálytól felfelé, a közszolgálatban eltöltött három
év után közigazgatási vizsgát kellett tenni.
A különböző állománycsoportok számára a fő cél az általános műveltség megszerzése volt. Emellett azonban fokozatosan erősítették a rendőri szakismeretek oktatását.
Igyekeztek kialakítani és elválasztani a rendészeti ismeretekre vonatkozó képzést más
szakterületektől. Megfelelő színvonalú szakismeret és állami végzettség nélkül e testületbe nem lehetett bekerülni, illetve előrelépni.
1945–1948

A Magyar Állami Rendőrség szakképzéséről kiadott 147.332/1945. (IV. 12.) BM számú
belügyminiszteri rendelettel kezdetét vette a centralizált, hosszabb időre (5 évre) tervezett
oktatásirányítás és oktatásszervezés. A rendelet bevezette az előkészítő tanfolyamok
rendszerét. A tájékoztató tiszti tanfolyam egységesen 4 hétig tartott, amelyet vizsga
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követett. Az volt a célja, hogy szakszerű képzettséget szerezzenek a gyakorló rendőrök.
Ezt követően a résztvevők visszamentek szolgálati helyükre, ahol felkészültek a tiszti
előkészítő tanfolyamra.
Az előkészítő tanfolyam a hatósági szolgálatot és az őrségi szolgálatot ellátóknak
3 hónapos, míg a nyomozó szolgálatot teljesítőknek 2 hónapos volt, amelyet tiszti vizsga
zárt. A nyomozóknál ez a vizsga a detektívszakvizsgával volt egyenértékű. A tanfolyamok
idején a hallgatók szigorú katonai rendben, kaszárnyai körülmények között éltek. E metódus az iskolarendszerű tisztképzésre is jellemző volt egészen az 1970-esévek elejéig.
1946-banmegszüntették az egységes oktatási rendszert jelentő tájékoztató és előkészítő tanfolyamokat, és megalakult a Szaktanulmányi Felügyelőség, amelynek a távlati
kiképzési terv kidolgozása volt a feladata. 1947-benhat hónapos rendőrtiszti tanfolyam
indult, amelynek oktatási tapasztalatait felhasználták a Rendőrakadémia szervezésében
és a tantárgyak kialakításában is.
A belügyminiszter 198.900/1947. sz. rendelete alapján a létesítendő Rendőrakadémia
keretében létrehozták az Egyéves Tiszti Iskolát. A maga nemében páratlan és Közép-Kelet-Európában egyedülálló rendőrtanintézet 1948. február 1-jén nyitotta meg kapuit.
A falai között folyó pedagógiai munkát minőségi alapokra kívánták helyezni, és a rendőri szolgálat minden ágában való felhasználását tűzték ki célul. A jelentkezés feltételei
eltértek a mai előírásoktól: a testmagasságot 170 cm-benhatározták meg, a jelentkezők
felső korhatárát 32 évben jelölték meg, az alapfokú rendőri szaktudás biztosítása érdekében csak olyanok jelentkezhettek, akik próbarendőri, járőrvezetői, őrsparancsnoki,
nyomozó-tiszthelyettesi vagy folyamrendészeti tanfolyamot végeztek, vagy éppen ilyen
tanfolyamra jártak. Az volt a jellemző, hogy a rendőrtisztek polgári egyetemeken és főiskolákon egészítették ki tudásukat. A tanfolyamok és a Rendőrakadémia kis létszámmal
működtek, ezért megszervezték a centenáriumi tiszti alapvizsgát, amelyre a hallgatók
önállóan készültek fel. A magánúton való tanulást az oktatótiszti hálózat koordinálta,
színterei a kapitányságokon és őrsökön működő tanulókörök voltak. A tiszti rendfokozatba történő kinevezéshez a rendőrtiszti alapvizsga, illetve a tiszti minősítő vizsga
letételét követelték meg. A Rendőrakadémiát 1 949. október 5-énmegszüntették.
1949–1953

Politikai, gazdasági és más okok miatt nagyon sok tiszt és tiszthelyettes hagyta el a rendőri pályát. A nagy fluktuáció hatására növekedett a kiképzetlen állomány létszáma,
így ennek ellensúlyozására visszatértek a rövidített idejű tanfolyamok szervezéséhez.
Indokolttá vált az államvédelmi és a rendőrtisztek képzését is elkülöníteni egymástól. A Rendőrakadémia helyébe a Rendőrtisztképző Iskola lépett, az ÁVH-nál dolgozók
speciális képzését pedig az 1950 szeptemberében indult Dzserzsinszkij Államvédelmi
Szakiskola látta el.
A Rendőrtisztképző Iskolát 1949. augusztus 2-án hozták létre, de az oktatást csak
1950-benkezdték meg. Az oktatás bűnügyi, közrendvédelmi és igazgatásrendészeti szakokon folyt, de a szakmai szervek igényei szerint más szakirányú oktatást is felvállaltak.
A hallgatók tanulmányaikat kötelékben végezték, a századok 100 főből, a szakaszok
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3 3-34 hallgatóból álltak, és minden szakaszba 3 raj tartozott. Az iskolába a hallgatók
parancsnoki javaslat alapján kerültek be, felvételi vizsga nem volt.3
1953–1956

Az általános műveltség bővítése került az oktatás középpontjába. Hosszabbak lettek
a tanfolyamok, erősödött a gyakorlati oktatás, és egyre inkább alkalmazták az akkoriban
korszerű oktatástechnikai eszközöket.
A Rendőrtisztképző Iskola keretében kezdte meg működését az 1956-ig működő
Rendőrtiszti Továbbképző Iskola is. Többnyire a vezető beosztású, törzstiszti, tiszti
vagy egyéb tanfolyamokat végzett hallgatók továbbképzését látta el. 1 953 után a Rendőrtisztképző Iskola fokozatosan a közrendvédelmi képzésre szakosodott, aminek az lett
a következménye, hogy egyre nagyobb lett az igény a bűnügyi szolgálat ellátására differenciáltan felkészített nyomozótisztek képzésére. Ezért 1953 nyarán létrehozták a Korvin
Ottó Bűnügyi Szakiskolát. A szakiskolába elsősorban a frissen érettségizett, tanulásra
alkalmas fiatalokat vették fel. Az oktatás középpontjában a gyakorlati felkészítés állt.
A szakiskolának hiányossága volt, hogy a képzés specializáltsága miatt a hallgatók nem
ismerték meg a rendőri munka más tevékenységeit. Az iskolával szembeni ellenérzések
és politikai okok miatt másfél éves működés után a szakiskolát 1954-benbezárták.
1957–1971

Az 1 956-osforradalomban és szabadságharcban vállalt szerep, illetve „a szocializmus
ügyének elárulása” és egyéb indokok alapján a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány hatalomra jutását követően ismételten számos rendőrtiszt kényszerült elhagyni
vagy önként feladni hivatását.
A kommunista párt konszolidációja és a Belügyminisztérium újjászervezése után,
1957 novemberében kezdte meg munkáját a BM Dzserzsinszkij Tisztképző Iskola.
Az intézményben állambiztonsági, bűnügyi és közrendvédelmi szakokon nappali és levelező tagozaton folyt az oktatás. Ez az iskola az 1956-ban megszűnt Rendőrtisztképző
Iskola utódjának, illetve a Honvédelmi Tanács 3 /116/59. számú határozatával létrehozott
Rendőrtiszti Akadémia elődjének tekinthető.
A BM Rendőrtiszti Akadémia (RAK) megalakításával olyan rendőrtisztképző iskola
jött létre, amely a szakmai ismeretek átadása mellett biztosította a rendőri munkához
szükséges jogi és közgazdasági felkészültséget is, és emelte a tiszti állomány általános
műveltségi színvonalát. A képzés kétéves nappali tagozatos, illetve hároméves levelező
tagozatos oktatás keretében folyt. Az akadémia tantervét a művelődési miniszterrel
egyetértésben a belügyminiszter állapította meg. A továbbtanulás lehetősége is fennállt,
ugyanis a Rendőrtiszti Akadémián megszerzett oklevelet az érettségi bizonyítvánnyal
egyenértékűnek kellett tekinteni. Erre azért volt szükség, mert az akadémiára felvételt
nyert hallgatók között az érettségizettek aránya nem haladta meg az 50%-ot.
3

Sallai János: A magyar rendészet története. Budapest, Rendőrség Tudományos Tanácsa, 2 019. 56.
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1960. január 1-jétőlhat hónapos, 1961-tőlpedig egyéves akadémiai előkészítő tanfolyamot szerveztek azzal a céllal, hogy az érettségivel nem rendelkező pályázók részére
közismereti tantárgyakat oktassanak. Akik sikeresen teljesítették a felvételi vizsgát,
előtoborzáson vettek részt Fóton és Csopakon. Ez hasonló volt a mai alapkiképzéshez,
a hallgatók alaki foglalkozásokon, harcászaton és lőkiképzésen vettek részt.
Az akadémián szakosított képzés folyt általános politikai nyomozói, bűnügyi nyomozói, közrendvédelmi, közlekedési, anyagi-pénzügyi (levelező tagozaton) és büntetés-végrehajtási szakokon.
A rendőrtisztképzés gyorsítására 1964 őszétől hároméves, megyei decentralizált levelező tagozatokat hoztak létre. Ez hasonlított a központi levelező oktatáshoz, azonban
a foglalkozásokat a főkapitányságok személyzeti osztályai, valamint kiképzési csoportjai,
illetve a Rendőrtiszti Akadémia tanulmányi osztálya szervezték. 1967-benújra átdolgozták a tantervi utasítást, amelyhez irányelveket adott ki a BM Tanulmányi és Kiképzési
Csoportfőnökség. Az akadémián folytatott képzés eredményeként a végzett hallgatók
többsége szakszerűbben, fegyelmezetten, eredményesen dolgozott.
A Rendőrtiszti Akadémia mellett a Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskolán
1960-ban létrejött a BM Akadémia Határőr- és Karhatalmi Tagozata, amely 1967-ben
beolvadt a Kossuth Lajos Katonai Főiskolába, mint BM Határőr és Karhatalmi Tanszék.4
A Rendőrtiszti Főiskola megalapítása
A bűnözés struktúrájának megváltozása, az elkövetési módszerek gyors fejlődése
és a visszaeső bűnözők aktívabbá válása a bűnüldöző szervek stratégiájának sürgős
megváltoztatását tette szükségessé. Emellett a Belügyminisztériumnak is folyamatosan gyarapodtak a feladatai, így a rendőrtisztek képzésének felsőfokú, főiskolai szintre
emelése szükségszerű lépés volt. A Rendőrtiszti Akadémia és az Idegennyelvi Főiskola
jogutódjaként létrejött a Rendőrtiszti Főiskola. Az MSZMP KB 1969. november 29-i
határozatának megfelelően a belügyminiszter döntést hozott a főiskola létrehozásáról,
a tisztképzés színvonalának emeléséről és a belügyi tudományos munka központi szervezéséről, irányításáról. Dr. Györök Ferenc r. ezredes vezetésével megalakult az előkészítő
bizottság. Feladata volt a főiskola szervezetére, elhelyezésére és tantárgyi struktúrájára való elképzelések kimunkálása, bevonva a BM illetékes szakterületeinek vezetőit,
valamint az MM és az IM érintett részlegeit. A BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, valamint az MM Egyetemi és Főiskolai Főosztályának segítsége jelentősen
hozzájárult a főiskolai rendőrtisztképzés elfogadtatásához.
A Rendőrtiszti Főiskolát az Elnöki Tanács 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelete
alapította. A rendelet a főiskola feladatául a belügyminiszter által meghatározott tiszti,
köztisztviselői és közalkalmazotti munkakörök betöltésére alkalmas, magas szakmai képzettségű rendőrtisztek felkészítését, valamint az Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási tiszti állományának utánpótlás-biztosítását jelölte meg. A főiskola alapvető
Sallai János: A magyar rendészeti képzés története 1 922–2017: rendőr altiszt (tiszthelyettes) és rendőrtiszt képzés a XX–XXI. században. In Czene-Polgár Viktória – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.):
Mérföldkövek az adó- és vámigazgatás történetéből. Válogatott tanulmányok az évfordulók tükrében.
Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, 2 017. 112–123.
4
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feladatait, működésének fő elveit a 4/1971. (X. 19.) BM rendelet és a 010/1971. BM számú
parancs határozták meg. Ezek alapján 1971. szeptember 1-jén kezdte meg működését
az intézmény. A rendeletben és a parancsban intézkedtek a parancsnok kinevezéséről,
a szervezeti és működési szabályzatról, a jogi és igazgatási jellegű tárgyakat oktató
főiskolai tanárok, tanszékvezetők és -helyettesek, valamint szakcsoportvezetők kinevezéséről, továbbá a főiskolai szakokról, a felvétel rendjéről, a tanulmányi és vizsgaszabályzatról, valamint azon tárgyak vizsgakövetelményeiről, amelyeket a tudományegyetemek
állam- és jogtudományi karain oktatnak. A főiskola tanulmányi és vizsgaszabályzatát
a 165/1971. (MK 22.) MM sz. utasításnak megfelelő külön szabályzat tartalmazta, amely
szerint a hallgatók a tanulmányaik befejezése után államvizsgát tesznek, és oklevelet
kapnak. A főiskolán szerzett oklevél – a képesítés általános fokozata szempontjából – más
főiskolán szerzett oklevéllel egyenértékű.
A képzés hároméves nappali és négyéves levelező tagozaton folyt. A levelező képzés
1975-bena belügyminiszter 022/1973. számú utasítására kezdődött meg. Az intézmény
felügyeletét a belügyminiszter látta el.
A főiskolai képzés

Az intézmény fennállásának 40 éve alatt (elődintézményéhez, a RAK-hoz hasonlóan,
amely utolsó évfolyamát 1 974. december 7 -énbocsátotta ki, és ezzel párhuzamosan
természetesen már a főiskolai képzés is működött) mindig és kizárólagosan a rendvédelmi szervek felsőfokú állami és szakmai végzettséget igénylő utánpótlása képzésének szolgálatában állt. Korábban belügyminiszteri jóváhagyással, majd 1999-tőlkezdődően – a magyar felsőoktatásban megtalálható főiskolai, illetve egyetemi szintű szakokkal
megegyezően, kormányrendeletben meghatározott módon – a rendvédelmi felsőoktatás
alapképzési szakjainak képesítési követelményeiben rögzítetteknek megfelelően folyt
a képzés. Az 55/1999. (III. 31.) Korm. rendeletben a korábbi főiskolai szakok a gazdaságvédelmi, majd később a katasztrófavédelmi szakokkal bővültek. A gazdaságvédelmi
szakon a képzés levelező tagozatos munkarendben 2000-től, nappali tagozaton 2001-től
valósult meg. 2004-benvált teljessé a rendvédelmi szervek számára folyó képzések
palettája a katasztrófavédelmi szak indításával. A biztonsági terület képzése 2006-tól
kezdődően már a civil biztonsági szférára is kiterjed.
Alap- és mesterképzés

A főiskola 2002-ben – a felsőoktatási törvényben előírtak előtt egy évvel – átállt a tanulmányok kreditrendszerű nyilvántartására. A 2006/2007. tanévtől pedig az eddigi lineáris felsőoktatási képzési struktúra helyett, a bolognai folyamat következményeként,
a főiskola alapképzési struktúrája megváltozott. A főiskola meghirdette a bűnügyi
igazgatási szakot három (bűnügyi, gazdaságvédelmi, pénzügynyomozói) szakiránnyal
és a rendészeti igazgatási szakot nyolc (biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi,
vám- és jövedéki igazgatási) szakiránnyal. A levelező tagozatos munkarendben meghir-
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detett biztonsági szakirányon 2009-tőlválasztható az információbiztonsági specifikáció,
valamint a katasztrófavédelmi szakirány (ugyancsak a levelező tagozatos munkarendre
felvettek számára) tűzvédelmi specifikációval gazdagodott.
Több évtizedes törekvés vált valóra a 2008/2009. tanévben először induló rendészeti
vezető mesterszak meghirdetésével. 2010-ben már 27 fő vehette át okleveles mesterszakos oklevelét.
2004–2010 között négy szakirányú továbbképzési szak keretében több mint háromszázan szereztek oklevelet a főiskolán. Jelenleg két akkreditált és indítható szakirányú
továbbképzési szakja van az intézménynek: kriminalisztikai szakértő és bűnmegelőzési szervező. A mesterszakok száma belátható időn belül bővülni fog. A civil biztonsági mesterszak szakalapításához a Magyar Akkreditációs Bizottság már hozzájárult,
a szakindítási kérelmet pedig felterjesztettük.
Szakképzés

Az iskolarendszerű képzésen túl kisebb-nagyobb megszakításokkal 20 éves múltra tekint
vissza a rendőrség állományában dolgozók számára szervezett rendőrszervező szakképzés. Az 1995-ben indult „belső képzés” ma már az Országos Képzési Jegyzékben
regisztrált szakma. Zárt beiskolázású képzés, amely 2008-ban jelentős átalakuláson
ment át. 2012-iga képzés résztvevői több hónapos, levelező rendszerű képzésben folytatták tanulmányaikat, napjainkban az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola ad otthont
a képzésnek.
Jelentkezés és felvétel a Rendőrtiszti Főiskola alapképzési szakjaira

Az 1970-esévekben teljes mértékben „zárt beiskolázású” volt az intézmény. Elsősorban
a rendőrség hivatásos tiszthelyettesi állományának biztosított továbbtanulási lehetőséget.
A beiskolázás az akkori káderpolitikai elképzelések (mai elnevezéssel: pályaív) alapján,
az állományilletékes parancsnok kezdeményezésére a Belügyminisztériumon keresztül
realizálódott. Az 1980-asévek közepén fogalmazódott meg a szándék a magyar felsőoktatáshoz igazodás gyakorlata szerinti felvételi eljárások követésére. Így az 1980-as
évek végétől kezdődően a Rendőrtiszti Főiskola felvételi eljárásának rendje, hasonlóan
a magyar felsőoktatás valamennyi intézményéhez, kormányrendeletben előírtaknak
megfelelően történik.
Az eljárás általános rendjétől eltérő követelményeket – a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján – az intézményt fenntartó miniszter határozza meg. Ezeket a követelményeket minden évben a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban hirdetik ki. Így a miniszter
határozza meg a szakok, szakirányok felvételi keretszámait és a jelentkezés különös
feltételeit. A főiskola esetében különös feltételnek tekintendő az, hogy az intézménybe
jelentkező polgári pályázóknak pályaalkalmassági vizsgálatokon kell részt venniük.
Ez a vizsgálat három területre terjed ki: egészségi, pszichológiai és fizikai-kondicionális.
A szakok, szakirányok felvételi ponthatárát elérők közül azok a pályázók nyerhetnek
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felvételt, akik ezen vizsgálatok elvárásainak megfelelnek. Felvételi ponthatár alatt, illetve
„nem alkalmas” minősítéssel a főiskolára senki sem vehető fel.
Ugyancsak sajátos feltételnek tekinthető az, hogy a rendvédelmi pálya jellegéből
fakadóan az intézménybe jelentkező polgári pályázókkal szemben fokozottabb erkölcsi követelményeket támaszt, amelyek a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítő
hivatásos, közalkalmazotti, illetve köztisztviselői munkakörben dolgozókkal szembeni
elvárásokból fakadnak. Ezért a jelentkezők (a velük közös háztartásban élőkkel együtt)
tanulmányaik megkezdése előtt – tudtukkal és hozzájárulásukkal – biztonsági ellenőrzésen esnek át. Akik ehhez az ellenőrzéshez nem járulnak hozzá, illetve az ellenőrzés
számukra elmarasztaló eredménnyel végződik, nem nyerhetnek felvételt a főiskolára.
A pályázóknak arról is nyilatkozniuk kell, hogy végzésüket követően az ország bármely
részén vállalják a szolgálatteljesítést.
További különös feltétel, hogy a nappali tagozatra felvett hallgatók tanulmányaik
megkezdése előtt többhetes kötelező alapkiképzésen vesznek részt. Az alapkiképzés
általában augusztus közepén kezdődik.
A fenntartó miniszter sajátos feltételként határozza meg azt is, hogy a különböző
munkarendben (nappali, levelező) folyó képzések közül melyek azok a szakirányok,
amelyekre csak a rendvédelmi szerveknél hivatásos állományviszonnyal rendelkezők
jelentkezhetnek. Ezek az úgynevezett zártpályás szakirányok. Az intézményben a levelező tagozatos munkarendű képzésben mindegyik rendvédelmi szerv számára folytatott
képzés ilyennek minősül, így erre a tagozatra polgári pályázók jelentkezését nem fogadja
a főiskola.5
A képzés Bologna-kompatibilis modernizációja
Gyorsan változó világunk és a globalizáció a magyar felsőoktatást is komoly kihívások elé állította az elmúlt két évtizedben. Sőt, e kérdésről nem is beszélhetünk múlt
időben Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltozott a gazdaság,
fokozódtak a munkaadók elvárásai is: a tudás a versenyképesség alapjává vált. Ezekre
válaszul Európa számos országában reformfolyamatok indultak meg az 1990-esévekben. E reformtörekvéseknek szabott közös irányt 1 999-benAz Európai Felsőoktatási
Térség – Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata (a továbbiakban: Bolognai
Nyilatkozat), amelyet 2 9 ország, köztük hazánk képviselője írt alá.
A nyilatkozat célul tűzte ki, hogy aláírói 2010-re egy egységes Európai Felsőoktatási Térséget hoznak létre, és összehangolják, összehasonlíthatóvá teszik felsőoktatási
rendszereiket.
A Bolognai Nyilatkozat nem nemzetközi jogi szerződés, hanem az aláírók önkéntes
kötelezettségvállalása. A bolognai folyamatban jelenleg 4 5 ország vesz részt, köztük mind
a 27 EU-tagállam. Bár a nemzeti oktatáspolitikákra az Európai Uniónak nincs közvetlen
befolyása, az Európai Bizottság mégis egyre aktívabban vesz részt a folyamatban, mert
hozzájárul a versenyképes, tudásalapú európai gazdaság kialakításához és a munkaerő szabad mozgásának biztosításához. Az Európai Unió oktatáspolitikája tehát báto5
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rítja és ösztönzi a nemzetközi képzési rendszerek közeledését, mert ez biztosítja, hogy
a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamban akadálytalanul továbbtanulhassanak,
illetve munkavállalóként kamatoztathassák megszerzett ismereteiket, szakképzettségüket. A bolognai idea Európában és ezen belül Magyarországon is az elmúlt időszak
legnagyobb ívű felsőoktatási modernizációs folyamatát indította el.
Magyarország is elkötelezte magát, hogy részt vesz az Európai Felsőoktatási Térség
kialakításának feladataiban és annak részeként a többciklusú képzési rendszer bevezetésében. Az eltelt időszakban a bolognai folyamat megvalósítása terén a magyar felsőoktatás már eddig is számos eredményt ért el. A további átalakulás jogszabályi hátterét
a 2006. március 1-jénéletbe lépett, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
biztosítja, és bátran kijelenthető, hogy a készülő, új felsőoktatási törvény fogja kiteljesíteni.
A felsőoktatási reform fő eleme a többciklusú képzési rendszerre történő átállás.
A magyar felsőoktatás duális szerkezetű volt. Ezt a szisztémát az egymástól független,
3-4 éves, gyakorlatorientált főiskolai és a 4-6 éves, elméletorientált egyetemi képzések
alkották, amelyekben 214 szakon főiskolai, valamint 199 féle egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget lehetett szerezni. A duális rendszerben a képzések nem épültek
egymásra, az egyetemi szintű tanulmányoknak nem volt előfeltétele a főiskolai szintű
végzettség megszerzése. A főiskolai oklevéllel rendelkezők csak komoly nehézségek
árán, kiegészítő tanulmányokkal, számos különbözeti vizsga letételével szerezhettek
egyetemi végzettséget. E rendszerben tehát a diáknak már 17-18 évesen döntenie kellett, mit és milyen formában kíván tanulni. Sem a szakok, sem a képzési szintek között
az átjárás nem volt biztosítva.
Az új, többciklusú képzési szerkezet a tömegesedő oktatás kihívásaihoz igazodóan
szélesebb alapozású. Alkalmazkodik a munkaerőpiac változó igényeihez, az egész életen
át tartó tanuláshoz igazodóan általános ismeretek, készségek, képességek és a szakmai
kompetenciák, valamint a munkába álláshoz szükséges szakmai gyakorlat megszerzése
is biztosítható. A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és az új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak
elvégzése után a doktori képzésben van lehetőség.
A bolognai folyamat a főiskolán

A bolognai folyamatból adódó kötelezettségek értelmében 2006-tól(felmenő rendszerben) a rendészet területén korszerű – lineáris és többciklusú – felsőoktatási intézmény
jött létre. Az alapképzésben, vagyis az EU-kompatibilis rendészeti felsőoktatás első
képzési főciklusában felsőoktatási alapfokozatot (BA) és felsőfokú rendészeti szakképzettséget lehet szerezni. Az elsőre épülő második képzési főciklus mesterfokozatot (MA)
és azt igazoló rendészeti mesteroklevelet eredményez. A bolognai folyamatban a korábbi
szakok, nevezetesen a bűnügyi nyomozó, a gazdaságvédelmi nyomozó és a pénzügyi
nyomozó szakok a Bűnügyi igazgatási szak szakirányaivá váltak, ugyanígy a Rendészeti
igazgatási szakon a korábbi büntetés-végrehajtási, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi és a vámigazgatási
szakok váltak szakirányokká. Az alapszakokon megszerezhető képesítések a következők:
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bűnügyi igazgatási szervező, rendészeti igazgatási szervező, feltüntetve a választott
szakirány is. A megszerzett BA-képesítés birtokában a végzettek hivatásos tisztként,
köztisztviselőként vagy közalkalmazottként megkezdhetik szolgálatukat a rendészeti
szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában, illetve folytathatják tanulmányaikat
a főiskola saját mesterszakán vagy az együttműködő egyetemek adekvát mesterszakjain.
A Rendőrtiszti Főiskolán 2008 szeptemberében kezdődött mesterképzés szakja:
a rendészeti vezető mesterképzési szak. A megszerezhető képesítés: okleveles rendészeti
vezető. Az MA-képesítés birtokában a végzettek elkezdhetik vagy folytathatják szakmai
munkájukat a rendészeti szerveknél vagy a magánbiztonsági szférában.6
A rendészettudományi kar épülete
A Rendészettudományi Kar (RTK) campusát 1927-benépítették és szentelték fel az Isteni
Szeretet Leányai Kongregáció számára. A nővérek a háború alatti időket a rendházban
töltötték, egészen az 1950. évi kitelepítésig. Az egykori kápolnában, az RTK dísztermében az álmennyezet fölött ma is megtalálhatók az eredeti freskók. A rendházat tervező
építésznek, Kiss Józsefnek olyan épületet kellett alkotnia, hogy temploma a világi hívők
részéről is mindenkor látogatható legyen, de fontos szempont volt az is, hogy a rendház
lakott részei elzártak maradjanak. A Széchenyi-hegy tetején, egy erdős-sziklás meredek
területen kellett alkalmas, védett helyet kiválasztani, ahonnan a kilátás is gyönyörű.
Az épületnek 7 2 lakószobája, egy nagy gyűlésterme és két étterme volt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulása – 2012. január 1.
„Az Országgyűlés olyan egyetemet alapít, amely az eljövendő generációk számára a haza
szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségnek emblematikus intézménye, a közszolgálat akadémiája lesz.”
(Idézet az Országgyűlés 2 011. márciusi ülésének miniszteri expozéjából)
Az Országgyűlés 2011. március 16-idöntése nyomán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jétőla Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) és a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar (BCE KIK) integrációjával jött létre.
A 2015. február 1 -jén létrehozott Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
a 2012. január 1-jénmegalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetem legfiatalabb kara, amelynek rendeltetése a közigazgatási szervek diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatainak
ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása, a külképviseleti és európai uniós intézményekben dolgozó szakemberek felsőfokú képzése, valamint szakirányú át- és továbbképzésében való közreműködés. A kar a közszolgálat különböző hivatásrendjeihez igazodó
szakokkal, szakirányokkal rendelkezik, amelyek biztosítják az egyes hivatásrendekhez
kapcsolódó speciális ismeretek átadását.
Szabó Andrea: A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD-értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2013.
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Ennek megfelelően a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar kutatásokat folytat,
illetve szervez különösen a közigazgatás-tudomány, a biztonságpolitika, a védelempolitika, a hadtudomány és a rendészettudomány nemzetközi vonatkozásaiban, továbbá
a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jogtudomány, az európai tanulmányok, az uniós
jog, a külügyi és külgazdasági, valamint a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, a diplomáciatörténet és a modern diplomáciai ismeretek vonatkozásában.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem magas szintű alap- és mesterképzések nyújtásán
túlmutató célkitűzéseiként szerepeltek már 2 011-benis:
– a közös közszolgálati értékrend (ethosz) közvetítése és erősítése;
– az állam működésének tágabb összefüggéseit átfogó alapozó modul kialakítása;
– a hallgatók számára szélesebb képzési paletta nyújtása a karok közötti áthallgatás
és átoktatás lehetőségeivel;
– a tanszékek és intézetek együttműködésével új képzésfejlesztési lehetőségek kiaknázása;
– új államtudományi doktori programok létrehozása (a közigazgatási és a rendészeti
területen ma nincs doktori képzés);
– a nemzetközi tanulmányi lehetőségek bővítése;
– az állami külszolgálat tisztviselői utánpótlási képzésének (diplomáciai képzés)
beindítása;
– összehangolt továbbképzési és vezetőképzési rendszer kialakítása a közszolgálatban;
– a közszolgálati életpályák közötti átlépés (mobilitás) képzési támogatása (azaz
átképzési programokkal biztosítani, hogy a volt hivatásosok a közigazgatásban
folytathassák közszolgálati pályájukat);
– az állam újjászervezésének és a közigazgatás fejlesztésének magas szintű képzési
és kutatási intézményévé válása;
– a közszolgálati képzési és kutatási erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás.
A Parlament felsőházi termében ünnepélyes keretek között alakult meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor, amelyben kiemelte,
„[h]a valaki visszatekint az időben, azt láthatja, hogy a magyar egyetemek alapítása
gyakran válságokhoz kötődik”. A miniszterelnök az egyetem alapító ünnepségén beszédében hangsúlyozta, olyan fiatalokat akarnak képezni, akik képesek biztonságossá tenni
Magyarországot, akik élethivatásuknak tekintik a köz szolgálatát. Hozzátette, az intézmény megalapítása igazolja: van erőnk, és életben fogunk maradni, nagy céljaink vannak,
és el is fogjuk érni őket.7
Az új egyetemen a katonai, rendészeti és civil képzést egyesítik. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora úgy fogalmazott, az összevonás úgy történt meg,
hogy a karok belső integritása nem sérült. Hozzátette: a jövőben nemcsak a tudásbázis
egységesítésére van szükség, hanem a tudásanyag radikális bővítésére is azért, hogy
az egyetem biztos háttere lehessen az államnak. Beszéde végén nyomatékosította: biztos
abban, hogy az egyetem segítségével megteremthető a jó közigazgatás, és vele a jó állam.
A válság hátteréről szólva rámutatott, hogy a problémák nagy része a magyar állam
7

Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Józsefváros.hu, 2 012. 01. 12.
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gyengeségéből fakad. A közérdek a magánérdekek mögé szorult, az összefogás helyett
széthúzás, önzés, kapzsiság, spekulációs szélhámosság uralta el az életünket, és valljuk
be – fűzte hozzá –, sok esetben az állam működését is. „Ha valaki visszatekint az időben,
azt láthatja, hogy a magyar egyetemek alapítása gyakran válságokhoz kötődik” – mondta
Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a mai gondok eltörpülnek ugyan elődeinké mellett, de
az európai válság ma is arra késztet bennünket, hogy megerősítsük a magyar államot.
Ennek következményeivel szembesítenek minket az euróválság és Magyarország gondjai
is – szögezte le. Elmondta, közös cél, hogy egy korszerű államot építsenek, biztos alapot
nyújtva a polgároknak.
A kormányfő hangsúlyozta, a 21. század versenyében olyan államra van szükség,
amely képes érvényesíteni Magyarország érdekeit a nagyvilágban, képes segítséget
nyújtani polgárainak, és szélesre tárja a kaput a nemzet tehetségei előtt. A szemünk előtt
egy olyan állam lebeg, amely erős, méltányos és tisztelendő, mert a közérdeket rendeli
a magánérdek elé. Történelmi jelentőségűnek nevezete azt a lépést, amely révén a közszolgálat legfontosabb területeire mostantól egységes egyetemi rendszerben képeznek
embereket. Az, hogy új egyetemet alapítunk, mutatja, hogy van jövőnk, végre újra bízunk
magunkban, és lesz erőnk kilábalni a nehézségekből – zárta beszédét a miniszterelnök.
Az ünnepség keretében Kövér László házelnök átadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
alapító nyilatkozatát, Navracsics Tibor, Hende Csaba és Pintér Sándor miniszterek pedig
az egyetemi jelképeket adták át Patyi András rektornak.
Felhasznált irodalom
Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Józsefváros.hu, 2012. 01. 12. Online: https://
jozsefvaros.hu/hir/718/megalakult-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem
Sallai János: A magyar rendészeti képzés története 1922–2017: rendőr altiszt (tiszthelyettes)
és rendőrtiszt képzés a XX–XXI. században. In Czene-Polgár Viktória – Zsámbokiné
Ficskovszky Ágnes (szerk.): Mérföldkövek az adó- és vámigazgatás történetéből. Válogatott
tanulmányok az évfordulók tükrében. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Vámés Pénzügyőri Tagozat, 2017.
Sallai János: Rendőrképzés: a rendőrség államosítása (1920) után. In Cziprián Kovács
Loránd – Kozma Csaba (szerk.): A második erdélyi nemzetközi közigazgatás-tudományi
konferencia magyar nyelvű tanulmányai. Kolozsvár, Accent, 2 018.
Sallai János: A magyar rendészet története. Budapest, Rendőrség Tudományos Tanácsa, 2 019.
Szabó Andrea: A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban.
PhD-értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola,
2013.
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Visszaemlékezés a Rendőrtiszti Főiskola parancsnokaira,
akik már nincsenek közöttünk
Az RTF alapítója: Györök Ferenc

Sallai János
A rendőrtisztviselői képzés a rendőrség centralizálása és a vidéki rendőrségek államosítása (1920) után 1922-benvette kezdetét.
Korábban – a dualizmus idején – az 1883. évi I. törvénycikk alapján egységes magas
követelmények (jogi, államtudományi végzettség) vonatkoztak a rendőrtisztviselők rendőrségbe felvételekor a kapitányok, felügyelők, tisztviselők számára.
1922. november 22. után, amikor az első rendőrtisztviselői szaktanfolyam tanévnyitója lezajlott, az ME rendelet alapján képezték az állami rendőrség felügyelői, fogalmazói és detektívkara állományát. Ezt követően a rendőrtisztviselő szaktanfolyamokkal
állandóvá, egyetemessé és intézményessé tették a rendőrtisztek oktatását, felkészítését.
A fenti folyamatnak vetett véget a II. világháború és az azt követő politikai rendszerváltás, amelynek eredményeként a két világháború között felkészített és szakmai
tapasztalatokra szert tett rendőrtisztviselői állományt eltávolították, illetve egy része
a szovjetrendszer közeledtével elmenekült az országból.
A megváltozott politikai helyzet a rendőrségre is nagy hatással volt. A második világháború után a rendőrhiány, illetve az elburjánzó bűnözés a politikavezetést gyors döntések
meghozatalára kényszerítette. Teljesen új környezetből, a korábbihoz képest lényegesen képzetlenebb munkás- és parasztfiatalok köréből kellett kiválogatni a végrehajtó
rendőri és rendőrtiszti állományt, és az általános ismertek (történelem, mennyiségtan,
fogalmazás, helyesírás, földrajz) gyors elsajátítása mellett a szakmai (kriminalisztikai,
közbiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti, katonai) tantárgyak ismeretanyagaival
felvértezve kellett szolgálatba állítani őket.
Az 1 950-esévek után, az 1960-asévek végére a társadalom felépült a II. világháború
romjaiból, és egy magasabb színvonalú, hatékonyabb rendőrséget igényelt. Ennek egyik
politikai megnyilvánulása, hogy az MSZMP 1 969. november 2 8-ihatározata értékelte
a BM addigi tevékenységét, kiemelte a „belügyi szervek káderállománya képzettségének
a magasabb színvonalra emelését”.8 Emellett a következőkre hívta fel a BM vezetők
figyelmét:
– 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 visszaesőkkel és az erőszakos, garázda magatartást
tanúsítókkal szemben;
Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola szerepe a Belügyminisztérium előtt álló feladatok megoldásában. Belügyi Szemle (1963–1990), 9. (1971), 8.
8
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– szélesítsék és mélyítsék a tömegekkel a kapcsolatot;
– tekintsék fő feladatnak a szocialista törvényesség maradéktalan érvényesítését;
– fordítsanak kiemelt figyelmet a káderképzés és a vezetés magasabb színvonalra
való emelésére!9
A fenti MSZMP-feladatszabás hatást gyakorolt a belügyi vezetésre, amelynek jeleire
nem kellett sokat várni. A korszak politikai intézményrendszere működéséből adódóan
a kérdéssel legközelebb a Belügyminisztérium kollégiuma foglakozott, amely 1 970. május
8-i ülésén döntött a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) létrehozásáról, a rendőrtisztképzés
színvonalának emeléséről és az ezt kiszolgáló belügyi tudományos tevékenység központi
megszervezéséről. A korszak szokásai szerint az állampárt megkerülhetetlen volt, ennek
szellemében az „MSZMP Politikai Bizottsága 1970. június 2 -ántartott ülésén foglalkozott a fegyveres erők és fegyveres testületek helyzetével, köztük a képzés, továbbképzés
kérdésével. Ezt követően Fock Jenő, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
elnöke 1970. július 2-iátiratában kezdeményezte a kormánya nevében a Belügyi Főiskola
létesítéséről szóló törvényerejű rendelet megalkotását.”10 Az elnevezés az általánossága
miatt egy rövid ideig vita tárgya volt, amely során névként felmerült az Igazgatási-Tiszti
Főiskola, Jogi Főiskola, Kriminalisztikai Főiskola, Korvin Ottó Főiskola, Münnich Ferenc
Főiskola, de végül a Rendőrtiszti Főiskola elnevezés bizonyult meggyőzőnek. Itt jegyzem
meg, hogy az 1947-benkészült tervek során ezzel az elnevezéssel akarták létrehozni
a rendőrtisztképzés intézményét, de végül a Rendőr-akadémia (RAK) elnevezésre esett
a választás. A RAK megnevezés ellenére az első tisztavatásról szóló tudósításban a Rendőrtiszti Főiskola11 elnevezés szerepelt a párt akkori szócsöve, a Szabad Nép hasábjain.
Az RTF alapvető feladatait, működésének főbb elveit alapító okmányai, az 1970. évi
39. tvr.,12 a 4/1971. (X. 19.) BM-MM számú együttes rendelet és a 010/1971. sz. BM
parancs13 határozták meg.
Az RTF részletes feladatait a létrehozása után kiadott, szigorúan titkos minősítésű,
ideiglenes SZMSZ a következőképpen határozta meg:
„a) Magas fokú általános műveltséggel, politikai és szakmai ismeretekkel rendelkező
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.
9

9.

Györök Ferenc: A szocialista rendőrtisztképzés három évtizede. Belügyi Szemle (1963–1990), 16. (1978),

Visszatekintés a múltba. Magyar Bűnüldöző, 2. (2011), 2 .
Törzstisztekké és tisztekké avatta Kádár elvtárs a Rendőrtiszti Főiskola végzett hallgatóit. Szabad Nép,
1949. 12. 10.
12
Az RTF alapító okirata szintén aktuális 2 020-ban, hisz ez évben ünnepeljük a kiadott tvr. 5 0. évfordulóját.
13
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.
10
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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 felsőfokú tanintézeteiben az állambiztonsági ismeretek oktatását.
e) Segíti a belügyi szaktudományok fejlesztését, előmozdítja a tudományos káderképzést, 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.”14
Ezt a dokumentumot a főiskola alapító parancsnoka, Dr. Györök Ferenc ezredes írta alá,
akit addigi pályafutása, elkötelezettsége alapján neveztek ki elsőként erre a beosztásra,
és látta ezt el több mint másfél évtizedig. A rendőrtisztképzés főiskolai beindításról
készült első jelentés15 szerint az alapító főiskolai parancsnoknak több nehézséggel kellett
szembenézni, amelyet ő sikeresen leküzdött. A jelentés szerint az első hallgatói16 évfolyam Csopakon17 kapott katonai felkészítést, amelyet a részt vevő hallgatók sikeresen
teljesítettek. A főiskola bázisán beindult oktatáshoz a tananyagok rendelkezésre álltak,
ugyanakkor jelentős szakember- és oktatóhiánnyal kezdődött az első főiskolai tanév.
A hallgatók körében nagy érdeklődést váltott ki az elsőként itt tanulható pszichológia
tantárgy. A tantárgyak oktatásához szükséges szemléltető anyagok döntően rendelkezésre
álltak, a hiányzókat folyamatosan pótolták. Az elhelyezési nehézségeket is megpróbálták
orvosolni. A jelentést aláíró dr. Györök Ferenc élete az iskola alapításától a nyugdíjazásig
a főiskolával egybeforrott.18
Györök Ferenc esetén a „tehetséges, szorgalmas, vidéki fiatalember és a kor egymásra
találtak. Az új rendnek szüksége volt a hozzá hasonló törekvő, a megismerést, a tanulást
élete végéig programszerűen nemcsak kötelességként, hanem örömforrásként élvező,
elkötelezett és szorgalmas fiatalokra, neki pedig az új világ nyitott teret az önmegvalósításra.”19
Györök Ferenc életét 1928-banAlcsúton, fegyveres pályafutását 1949-benGyőrben
kezdte el. Szülei egyszerű munkások voltak, apja Györök Ferenc ács segédmunkásként, majd a Weiss Manfréd csepeli gyárban segédmunkásként, raktárosként dolgozott,
1945 után a Földrendező Tanács elnöke lett, ezután földet bérelt és ott gazdálkodott.
1948 után a Könnyűfémgyárban párttitkár volt, ezután nyugdíjba vonulásáig a megyei
tanács tervosztályát vezette. Édesanyja, Józsa Margit háztartásbeli és üzemi dolgozó volt.

A Rendőrtiszti Főiskola ideiglenes Szervezeti és működési szabályzata. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola,
1972.
15
015-183/1971. sz. jelentés. RTF. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 1971. XI-b. ai.–304-/1971.
16
188 fő nappali szakos hallgató.
17
Az RTF-en hosszú ideig gyakorlat volt, hogy a bevonulós hallgatói állomány alapfelkészítése Csopakon
történt meg.
18
Sallai János: Györök Ferenc és a rendőrtisztképzés. In Madai Sándor – Pallagi Anikó – Polt Péter
(szerk.): Sic itur ad astra. Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Budapest, Ludovika Egyetemi
Kiadó, 2020.
19
Németh Zsolt: Dr. Györök Ferenc vezérőrnagy, az első parancsnok. In Tanulmányok Györök Ferenc
tiszteletére a rendészeti felsőoktatás köréből. Budapest, RTF, 2 006.
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Györök Ferenc feleségével a szolgálati helyén ismerkedett meg, és mivel annak idején
sem dolgozhatott férj és felség egy szolgálati helyen, ezért felségét áthelyezték a Magyar
Néphadsereghez, ahol nyugdíjba vonulásáig szolgált. Házasságuk során két gyermekük
született,20 akik szintén a hivatásos szolgálatot választották.
Györök Ferenc a II. világháború előtt a korszaknak és származásának megfelelően
négy elemi és négy polgári iskolát végzett, majd 1 4 évesen a Weiss Manfréd csepeli
gyárban kifutóként kezdte pályafutását, ahol később 1943–1944-benlakatos tanonc lett.
Innen Budapest bombázása miatt családjával (anyjával, apjával és György nevű öccsével)
visszaköltöztek Alcsútra, a nagyapjához. Itt a fiatal Györök Ferenc kezdetben a vegyeskereskedésben volt mindenes-kifutó, majd apja bérelt földjén dolgozott 1 949-ig, amikor
a DÉFOSZ megyei szervezetének lett agit. prop. titkára. Fegyveres pályafutása itt kezdődött, amikor behívták tényleges katonai szolgálatra, lövésznek a Magyar Néphadsereg
győri alakulatához. Az akkori környezettanulmány szerint már a honvédségnél kitűnt
társai közül képzettségével, szervezőkészségével, és szabadidejében állandóan tanult.21
Pályafutása ezt követően gyökeres fordulatot vett, szolgálatot vállalt az Államvédelmi
Hatóságnál, ahol 1950-benegy hónapos tiszti iskolát végzett. Szolgálati pályafutásának
főbb állomásai:
– Államvédelmi Hatóság Katonai Főosztály: 1950-tőloperatív tiszt, 1951-tőlalosztályvezető-helyettes, majd pártinstruktor.
– Pártfőiskola, hallgató: 1953–1955.
– BM Pártbizottsága, osztályvezető: 1 955–1956.
– Honvéd Forradalmi Ezred, karhatalmista: 1956.
– BM Vizsgálati Főosztály, vizsgáló: 1957.
– Székesfehérvári Városi és Járási Kapitányság, kapitányságvezető: 1957–1958.
– BM-főiskola, Moszkva hallgatója: 1958–1962.
– BM II. Csoportfőnökség 1–2. osztálya, osztályvezető: 1 962–1966.
– A budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese: 1 966–1970.
– Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka: 1970–1986.
– Szolgálati nyugdíjba vonult: 1 986.22
Györök Ferenc szakmai előmenetelét a rendfokozati előléptetések is követték. Így jutott
el az első tiszti rendfokozottól a rendőr tábornoki kinevezésig:
– első tiszti rendfokozata: 1 950 – alhadnagy;
– 1951 – hadnagy;
– 1952 – főhadnagy;
– 1955 – százados;
– 1960 – őrnagy;
– 1963 – alezredes (soron kívül);
– 1968 – ezredes (soron kívül);
– 1979 – r. vezérőrnagy (tábornok).

20
21
22

Katalin 1953, Ferenc 1955.
ÁBTL 2 .8.1. – 1 2411. ifj. Györök Ferenc környezettanulmány, 1950.
ÁBTL 2 .8.1. – 1 2411. Személyi adatlap. Dr. Györök Ferenc.
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A pártfőiskolán írt minősítésben kiemelték Györök Ferenc jó képességét, elméleti érzékét,
logikus gondolkodását és azt, hogy nagy szorgalommal, könnyen tanul. Széles érdeklődési körrel rendelkezik, sokat olvas. Komoly, megfontolt magatartást tanúsít, szerény
ember.23
A Belügyminisztériumban 1962-től osztályvezetői beosztásban nagy igyekezettel
és érdeklődéssel dolgozott, aminek eredményeként gyorsan beilleszkedett, és azt követően „otthonosan mozgott” feladatkörében Már itt megmutatkozott a bűnügyi területen
az ifjúságvédelem és a kriminológia iránt tanúsított tudományos érdeklődése. A róla itt
készült minősítés szerint „[j]ól képzett, alkotó munkára alkalmas. Önálló gondolatokkal és véleménnyel rendelkezik.”24 Valószínűleg a fenti tulajdonságaival és a későbbi
budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyetteseként végzett munkájával, illetve az abban
az időben írt tudományos munkáival hívta fel magára elöljáróinak a figyelmét.25 Így
például ebben az időben több interjú készült vele a budapesti közbiztonsági helyzetről, főleg az ifjúságot érintő problémákról. Az EMKE-aluljáróban kialakult helyzetről,
a fiatalok által okozott rendbontásról a Népszabadság újságírójának kérdésére a következőket válaszolta.: „Azt hiszem, túlzás állítani, hogy az EMKE-aluljáróban vagy bárhol
Budapesten a közbiztonsági állapotok bizonytalanok. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne
volna gondunk az a helyzet, ami az EMKE aluljáróban kialakult. […] Jómagunk is láttuk,
az EMKE-aluljáró a téli hónapokban munkakerülők, huligánok amolyan melegedőhelyévé lett, ezért kezdeményeztük akciónkat.”26 Györök Ferenc BRFK-vezetőhelyettesi
és ifjúságvédelmi munkája adott alapot arra, hogy amikor a rendőrtisztképzésben egy
történelmi helyzet állt elő, és 1970-benmegszületet az RTF létrehozásról szóló 1970. évi
39. tvr., a létrehozott főiskolának az egyes számú vezetőjévé választották.
Rendőrtiszti pályafutásának csúcsaként értékelhető a Rendőrtiszti Főiskola alapító
parancsnoki kinevezése 1970-ben és tábornoki (vezérőrnagyi) kinevezése 1979-ben.
A főiskolai parancsnoki kinevezése előtt készült minősítése szerint „munkáját nagy szorgalommal végzi, törekszik arra, hogy minél eredményesebben oldja meg az általa irányított területeken keletkezett feladatokat. Politikai, szakmai felkészültségénél fogva alkalmas feladatainak ellátására.”27 Vezérőrnagyi kinevezésre a belügyminiszter javaslatára,
az MSZMP Politikai Bizottság egyetértésével Lázár György miniszterelnök a következő
sorokkal terjesztette fel a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének: „Elméletileg, gyakorlatilag jól képzett vezető. Komoly érdemeket szerzett a Rendőrtiszti Főiskola
oktató-nevelő munkájának fejlesztésében. Elemző, értékelő munkája elmélyült. Komoly
gondot fordít arra, hogy a Rendőrtiszti Főiskolán folyó oktató-nevelő munka tevékenyen
hozzájáruljon a BM szervei előtt álló feladatok minél eredményesebb végrehajtásához.”28
A tábornoki kinevezésére 1 979-bena Fegyveres Erők Napja alkalmából került sor.
Ugyanebben az évben (1979) készült az Összefoglaló jelentés dr. Györök Ferencről
a személyügyi miniszterhelyettes által. A jelentés szerint az előző (1974-es) minősítése óta
a főiskola parancsnoka a pozitív tulajdonságait továbbfejlesztette. A főiskola vezetésében
23
24
25
26
27
28

ÁBTL 2 .8.1. – 1 2411. Személyi adatlap. Dr. Györök Ferenc. MDP-feljegyzés, 1953.
ÁBTL 2 .8.1. – 1 2411. Személyi adatlap. Dr. Györök Ferenc, 1 963.
Sallai (2020) i. m.
A rendőrség megtisztította az EMKE-aluljárót a huligánoktól. Népszabadság, 1968. 02. 18.
ÁBTL 2 .8.1. – 1 2411. minősítés, 1969.
Magyar Népköztársaság Minisztertanács 00303/TÜK. 1979.
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nagy tapasztalatokra tett szert, a főiskolát jól irányítja. „Az oktatási, irányításai okmányok
kidolgozásában kezdeményező, azonban következetes érvényesítésére még sokoldalúbb
figyelmet kell fordítani.”29 A jelentés a továbbiakban kitér arra, hogy az RTF szakmailag
jól képzett rendőrtiszteket bocsát ki a falai közül. Méltatja Györök Ferenc oktatássegítő
tevékenységét és együttműködő készségét az ORFK-val és a III. és IV. Főcsoportfőnökségekkel. A miniszterhelyettes által szervezett értekezleteken aktív résztvevő, javaslataival, véleménynyilvánítással elősegíti a belügyminisztériumi döntések meghozatalát
és a mindennapos vezetői munkát. Ugyanakkor a kandidátusi értekezésének30 megírásával és megvédésével adós maradt. Az összegző jelentés végső következtetése, hogy
„[b]eosztásában megfelel. Törekedjen vezető-irányító munkájának tervszerűbbé tételére,
a helyettesei és a tanszékvezetők közötti munkamegosztás javítására, a tanári kar pedagógiai egységének erősítésére, fordítson nagyobb gondot az utánpótlásra, törődjön még
többet a főiskolán folyó káder- és személyzeti munkával, a főcsoportfőnökség szerveivel
való együttműködés színvonalának emelésével.”31
Györök Ferenc felkészültségét, példás szolgálati életútját jelzi, hogy pályafutása során
számos kitüntetést kapott, továbbá több alkalommal részesült pénz- és tárgyjutalomban,32
és vehetett részt külföldi jutalomutazásban. Főbb kitüntetései, elismerései:
– Szolgálati Érdemérem – 1953;
– Árvízvédelmi Emlékérem – 1954;
– Államvédelmi Érem arany fokozat – 1956
– MPH-emlékérem – 1956;
– Közbiztonsági Érem arany fokozata – 1958;
– Szolgálati Érdemérem, 1 0 év – 1960;
– Szolgálati Érdemérem, 1 5 év – 1965;
– A Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokozata – 1967;
– bolgár BM-érdemérem – 1969;
– Szolgálati Érdemérem, 2 0 év – 1970;
– Felszabadulási Jubileumi Emlékérem – 1970;
– 30 éves a Bolgár Népköztársaság BM-érdemérem – 1975;
– Szolgálati Érdemérem, 2 5 év – 1975;
– Vörös Csillag Érdemrend – 1976;
– Szolgálati Érdemérem, 3 0 év – 1980;
– Barátság érdemérem, Vietnám – 1981;
– Szocialista Magyarországért érdemrend – 1985;
– Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztje, katonai tagozat – 2003.

29
30
31
32

Összefoglaló. ÁBTL-2.8.1. – 1 2411.
Az 1974-esminősítésben feladatul szabták a kandidátusi cím megvédését, amire nem került sor.
Összefoglaló. ÁBTL-2.8.1. – 1 2411.
Aranyóra az 50., aranytőr az 55. aranygyűrű a 60. születésnapjára.
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Györök Ferenc hivatásos pályája során mindig kiemelt figyelmet fordított egyéni felkészültségére,33 folyamatosan bővítette tudását, képezte önmagát. Később a főiskola
vezetőjeként szorgalmazta az oktatói állomány tudományos felkészítését és a hallgatók
tudományos diákköri munkáját. Vezetői leterheltsége miatt ugyan nem sikerült a kandidátusi eljárás34 befejezése, de ha lehetősége nyílott, folyamatosan publikált. Mindig
fontosnak tartotta az RTF-en zajló tudományos háttérmunkát, amiben ő maga is élenjárt.
Egyedül és kollégáival írt tudományos közleményei:35
– Csillag György – Patkoló Károly – Bűrös Lászlóné – Holczmann Gusztáv – Papdi
Illés – Pajzs Miklós – Makovecz István – Kertész Imre – Györök Ferenc – Nyerges
Lajos: A Belügyminisztérium munkájának fejlődéséről, 1945–1980. Belügyi Szemle
(1963–1990), ISSN 0 133-6738,18. (1980), 4 . 29–41.
– Déri Pál – Huszár Tibor – Szabó András – Györök Ferenc – Nyerges Lajos: A fiatalkori bűnözés okairól. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 8 . (1970),
8. 47–57.
– Györök Ferenc – Kratochwill Ferenc – Nyerges Lajos: A Rendőrtiszti Főiskola
múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Rendészeti Szemle (1991–1994), ISSN 1 215-167X,
30. (1992), 12. 46–52.
– Györök Ferenc – Vedres Géza: A szándékos emberölések alakulása, okai és megelőzése. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 6 . (1968), 1 . 35–44.
– Györök Ferenc: 1965: A szocialista kriminológia helyzete és programja. Vitacikk.
Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 1 6. (1978), 1 . 118.
– Györök Ferenc: 1971: A Rendőrtiszti Főiskola szerepéről a Belügyminisztérium
előtt álló feladatok megoldásában. Interjú. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN
0133-6738, 1 6. (1978), 1 . 123.
– Györök Ferenc: A cigánylakosság társadalmi beilleszkedése: vitazáró cikk. Belügyi
Szemle (1963–1990), ISSN 0 133-6738, 1 . (1963), 7. 85–93.
– Györök Ferenc: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása, okai és megelőzése
a Magyar Népköztársaságban. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0 133-6738,
4. (1966), 10. 16–17.
– Györök Ferenc: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása, okai és megelőzése. Belügyi
Szemle (1963–1990), ISSN 0 133-6738, 2 . (1964), 4 . 5–28.
– Györök Ferenc: A főváros közlekedésbiztonsági helyzetének néhány kérdéséről.
Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 6 . (1968), 4 . 40–45.
– Györök Ferenc: A rendőrség és a lakosság együttműködésének 20 éve: társadalom
és bűnözés. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 3 . (1965), 4. 25–38.
– Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi jellemzőiről. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 2 2. (1984), 9. 25–35.
Tanulmányai: 4 polgári – 1943; 4 hetes DÉFOSZ-iskola – 1949; Dzserzsinszkij Államvédelmi Tiszti
Tanfolyam (1 hónapos) – 1950; MDP öthónapos pártiskola – 1951; MDP Pártfőiskola (2 éves) – 1955;
pártfőiskolai kiegészítő államvizsga – 1958; ELTE ÁJTK, állam- és jogtudományi doktori oklevél – 1962;
Belügyi Jogi Főiskola (Szovjetunió) – 1962; MSZMP KB Politikai Főiskola, vezetői továbbképző tanfolyam – 1979. Az adatok elérhetők az ÁBTL honlapján.
34
1961-tőlvolt bejegyezve a Moszkvai Közbiztonsági Főiskolán aspiránsként, de nem fejezte be a doktori
eljárást.
35
Sallai (2020) i. m.
33
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– Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola szerepe a Belügyminisztérium előtt álló
feladatok megoldásában. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 9. (1971),
8. 29–34.
– Györök Ferenc: A szocialista kriminológia helyzete és programja. Vitacikk. Belügyi
Szemle (1963–1990), ISSN 0 133-6738, 3 . (1965), 7. 5–21.
– Györök Ferenc: A szocialista rendőrtisztképzés három évtizede. Belügyi Szemle
(1963–1990), ISSN 0 133-6738, 1 6. (1978), 9 . 3–12.
– Györök Ferenc: A szovjet kriminológiai gondolkodás 50 éve: rövid történeti áttekintés. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 5 . (1967), 11. 17–26.
– Györök Ferenc: A társadalmi erők részvétele a bűnüldözésben. Belügyi Szemle
(1963–1990), ISSN 0 133-6738, 2 . (1964), 1 1. 5–18.
– Györök Ferenc: A visszaesés és a fiatalok, harc az ifjúsági bűnözőcsoportok ellen:
galeribűnözés. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0133-6738, 4. (1966), 9. 36–45.
– Györök Ferenc: Fiatal bűnözők. Budapest, ISSN 0 007-2885, 7 . (1969), 11. 26–27.
– Györök Ferenc: Tízéves a Rendőrtiszti Főiskola. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN
0133-6738, 1 9. (1981), 9. 3–13.
– Sebestyén László – Györök Ferenc: A bűnözés tanulmányozásának és megelőzésének néhány kérdése Fejér megyében. Rendőrségi Szemle, 10. (1962), 5. 434–442.
– Szalai Zoltán – Györök Ferenc: Az új büntetőtörvények és a büntetés-végrehajtás néhány problémája. Belügyi Szemle (1963–1990), ISSN 0 133-6738, 1 . (1963),
12. 14–28.
A fenti publikációkon kívül Györök Ferenc hírnevét hosszú ideig a volt Rendőrtiszti
Főiskola körterme, illetve volt munkatársai, az RTF-en végzett hallgatók öregbítették.
Mára azonban a körterem – amelyben utolsó rendezvényként a 40 évvel korábban kibocsátott hallgatók számára rendezett aranydiploma-ünnepség került megrendezésre – csak
mementóként emlékezik az alapító főiskolai parancsnokra. Végezetül munkájáról, hitvallásáról korábban készült interjújában a következőket mondta: „A gyakorlati munka
frontján mindig fontosnak tartottam az elméleti hátteret, meggyőződtem arról, hogy
a rendőr szakmát a 20. század végéhez közeledve már nem elég ösztönösen jól csinálni,
ellesve a nagy öregek tudományát, hanem tudományos megalapozottsággal és tervezéssel
tanítani kell, felsőfokon.”36
Több, az RTF-en oktató, Györök Ferencet főiskola parancsnokként személyesen is
ismerő kollégával történt beszélgetés alapján egyértelműen állítom, hogy Dr. Györök
Ferenc saját gyerekének tekintette az RTF-et, amiért éjjel-nappal, ha kellett, hétvégeken
is dolgozott. Munkájával egy olyan értéket állított elő, amely a mai rendészeti felsőoktatásban minta lehet mind az oktatók, mind a hallgatók, a leendő rendészeti szakértelmiség
számára.37

36
Németh Zsolt: Dr. Györök Ferenc vezérőrnagy, az első parancsnok. In Tanulmányok Györök Ferenc
tiszteletére a rendészeti felsőoktatás köréből. Budapest, RTF, 2 006.
37
Sallai János: Györök Ferenc és a rendőrtisztképzés. In Madai Sándor – Pallagi Anikó – Polt Péter
(szerk.): Sic itur ad astra. Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Budapest, Ludovika Egyetemi
Kiadó, 2020.
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Györök Ferenc az érvényben lévő szabályok szerint a hivatásos állomány számára
rögzített felső nyugdíjkorhatárt három évvel túlszolgálta,38 amikor 1986-bannyugállományba vonult, de nyugdíjas éveiben is aktív maradt. Mindig foglakoztatta a rendőrség
tisztképzése, a közbiztonság helyzete.
Györök Ferenc nevéhez kötődik a rendészeti képzés legizgalmasabb és legígéretesebb
kísérlete az 1980-asévek elején, az általa szorgalmazott úgynevezett komplex oktatás:
egy bűnözési formáció vagy jelenség körüljárása egyetlen modul keretében különféle
szempontokból, multidiszciplináris igénnyel.
Belovai Illés (1937–2011)39

Tóth Nikolett Ágnes
Dr. Belovali Illés 1 937-benszületett. 1 955-benfejezte be a közgazdasági technikumot.
A végzést követően Mindszent Községi Tanácsban kezdett el dolgozni, 1 956 végéig.
1958-ban szakított a civil pályával – eredeti foglalkozása könyvelő és statisztikus
volt –, és 1960-iga hároméves fegyvernemi tiszti iskolában (Egyesített Tiszti Iskola)
határőrnövendék lett. A Belügyminisztériumban 1960-ban kezdte meg a szolgálatot:
a határőrség állományában szakaszparancsnokként kezdte meg a rendészeti életpályát.
1962–1963-ig a bajai tisztesiskolában szintén szakaszparancsnok volt, azt követően,
1964 es 1969 között őrsparancsnok-helyettesként, majd az őrsparancsnok politikai helyetteseként szolgált a kovácstanyai őrsön. 1969–1970-igőrsparancsnok volt. 1970-benfőtiszti
vizsgát tett, és ugyanebben az évben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) határőr
tagozatán lett hallgató, ahol 1973-ban szerzett diplomát. Később elvégezte a Kossuth
Lajos Katonai Főiskola (KLKF) másoddiplomás pedagógiai szakát, levelező tagozaton. 1973-bankerült a ZMKA-ra, ahol 1982-igfőtanárként oktatott. 1979-benrészt vett
a ZMKA hadműveleti tanfolyamán, majd 1980-banelvégezte a Marxizmus-Leninizmus
Esti Egyetem (MLEE) filozófia szakosító képzését. Két évvel később – 1984-ig – a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia Határőr Tanszékének tanszékvezetője lett.
1983-bana hadtudományok kandidátusa lett. 1984–1986 között a BM Tudományszervezési Osztály osztályvezetője volt. 1985-benhatárőr ezredessé léptették elő, majd
egy évvel később rendőr ezredes lett, és a Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka. 1988-ban
a Rendőrtiszti Főiskola főiskolai tanára lett, ahol nyugállományba helyezéséig, 1990-ig
látta el a parancsnoki teendőket. 2011-benhunyt el.

A szolgálatban való visszatartását a következőkkel indokolta a javaslattevő BM IV. főcsoportfőnök: „
Jó elméleti felkészültséggel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező vezető. A főiskola vezetésében,
az oktató-nevelő munka szervezésében szerzett sokéves tapasztalatait eredményesen hasznosítja. A főiskola
tevékenységét jól fogja össze, az oktatásról és az azt segítő tevékenységekről tájékozott.”
39
A fejezet a szerző korábban megjelent írásának változatlan közlése (Tóth Nikolett Ágnes: 45 éves
a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016. 26–27.)
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Kratochwill Ferenc (1933–1993)40

Tóth Nikolett Ágnes
A budapesti Eötvös József Gimnáziumban érettségizett.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát 1 956-bankitüntetéses oklevéllel fejezte be. Ezt követően a budapesti Fővárosi Bíróságon, majd a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon volt fogalmazó, 1960-bannevezték ki tanácsvezető bírónak.
1962-tőlaz ELTE Állam- és Jogtudomány Kar Büntetőeljárás-jogi Tanszékének oktatója
lett. 1 972-bena büntetőeljárási jog körében kandidátusi fokozatot szerzett.
Kratochwill Ferenc alapító vezetője, első dékánja lett a Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Karának. Egyetemi docens volt, amikor az oktatásügyi miniszter
1980-banminiszteri biztossá nevezte ki a miskolci jogászképzés megszervezésére.
1980. március 1-jénkezdte meg miniszteri biztosként a szervezőmunkát, majd 1981. szeptember 1-jén mint a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi
Intézetének igazgatója köszöntötte az első miskolci jogászévfolyamra felvett hallgatókat.
Az intézet 1983. szeptember 1-jeikarrá alakulásával Kratochwill Ferenc lett a miskolci
Állam- és Jogtudományi Kar első dékánja. Ezt a tisztséget mindössze egy éven keresztül
töltötte be, mert a művelődési miniszter 1984-bena minisztérium Felsőoktatási Főosztályára kinevezte főosztályvezető-helyettesnek. 1986-tól az ELTE Büntetőeljárás-jogi
Tanszékének vezetője volt. Kratochwill Ferenc a Rendőrtiszti Főiskola alapításának
kezdeteitől oktatott a főiskolán, majd 1990-től1993-banbekövetkezett haláláig, három
éven át az intézmény főigazgatója volt. Igényesség, ügyszeretet és kompromisszumkészség jellemezte munkáját. A főigazgatói évek alatt tervei között szerepelt a bűnügyi
szolgálati ismeretek, a kriminalisztika és a büntetőeljárási jog tantárgyainak integrált
oktatása. A jogász- és a rendőrképzésben szerzett évtizedes tapasztalatai meggyőzték
arról, hogy a felderítés és a nyomozás az egységesen felfogott előkészítő eljárás egymástól
elválaszthatatlan részei, amelyeket ennek megfelelően kellene kutatni. Még 1990 elején
szakértője volt annak a parlamenti bizottságnak, amelynek kezdeményezésére megszületett a különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának első törvénybe foglalt
szabályozása. Számára nem volt kérdés, hogy a jövő jogállami megoldása az lehet, hogy
a felderítés bizalmas szakasza a büntetőeljárási kódex keretei között kapja meg a maga
normatív alapjait. Kratochwill Ferenc emlékére és tiszteletére a hálás utókor díjat és érmet
nevezett el róla, amelyeket évente a pedagógusnap alkalmával a legjobb hallgatók, oktatók
és dolgozók, illetve együttműködő partnerek kaphatnak meg.
Felhasznált irodalom
A rendőrség megtisztította az EMKE-aluljárót a huligánoktól. Népszabadság, 1968. 02. 18.
A Rendőrtiszti Főiskola ideiglenes Szervezeti és működési szabályzata. Budapest, Rendőrtiszti
Főiskola. 1 972. 1–29.
A fejezet a szerző korábban megjelent írásának változatlan közlése (Tóth Nikolett Ágnes: 45 éves
a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016. 27.)
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Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola szerepe a Belügyminisztérium előtt álló feladatok megoldásában. Belügyi Szemle (1963–1990), 9. (1971), 8 . 29–34.
Györök Ferenc: A szocialista rendőrtisztképzés három évtizede. Belügyi Szemle (1963–1990),
16. (1978), 9 . 3–12.
Németh Zsolt: Dr. Györök Ferenc vezérőrnagy, az első parancsnok. In Tanulmányok Györök
Ferenc tiszteletére a rendészeti felsőoktatás köréből. Budapest, RTF, 2006. 13–17.
Sallai János: Györök Ferenc és a rendőrtisztképzés. In Madai Sándor – Pallagi Anikó – Polt
Péter (szerk.): Sic itur ad astra. Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Budapest,
Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 449–457.
Tóth Nikolett Ágnes: 4 5 éves a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016.
Törzstisztekké és tisztekké avatta Kádár elvtárs a Rendőrtiszti Főiskola végzett hallgatóit. Szabad
Nép, 1949. 12. 10.
Visszatekintés a múltba. Magyar Bűnüldöző, 2. (2011), 2 . 10–15.
ÁBTL 2 .8.1. – 12411. ifj. Györök Ferenc környezettanulmány, 1950.
ÁBTL 2 .8.1. – 12411. Személyi adatlap. Dr. Györök Ferenc.
ÁBTL 2 .8.1. – 12411. minősítés, 1969.
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 0 0303/TÜK. 1 979.
Összefoglaló. ÁBTL-2.8.1. – 1 2411.
Összefoglaló. ÁBTL-2.8.1. – 1 2411.
015-183/1971. sz. jelentés. RTF. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 1971. XI-b. ai.–304-/1971.
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II. FEJEZET.
AZ EGYKORI PARANCSNOKOK
VISSZAEMLÉKEZŐ GONDOLATAI
A HIVATÁSRÓL, A RENDÉSZETRŐL,
A JOGELŐD FŐISKOLÁRÓL
ÉS A JOGUTÓD EGYETEMRŐL

Vákát

Dr. Dános Valér1 ny. r. vezérőrnagy, parancsnok 1994–1995 között
Emlékezés az elődökre
Györök tábornok úr olyan vezető volt, aki közvetlenül szeretett feladatokat adni beosztottainak, a szolgálati út egyszerűsítésével, így meglehetősen közvetlen kapcsolat alakult ki közöttünk. Vezetőként nagymértékben támaszkodott Dénes Sándor kollégámra
és rám. Akkoriban sokszor megterhelőnek éreztem ezt, ugyanis minden nap új ötletekkel, reformokkal állt elő. Kifejezetten innovatív gondolkodású, reformista vezető volt
Györök úr. Rengeteget tanultam tőle. Állandóan az újat kereste, soha nem elégedett
meg azzal, amit elért. Minden reggel korán bent volt az irodában, késő estig dolgozott,
sokszor hétvégén is adott utasításokat telefonon. Óriási munkabírása volt. Legnagyobb
reformjának, újításának a komplex oktatási rendszer bevezetését tartom. Ő már akkor
egyfajta kompetenciaalapú képzésre gondolt, de persze akkor még másként neveztük.
Ennek a komplex, többoldalú megközelítésű képzésnek az alapjait ő honosította meg.
Fontosnak tartotta, hogy a tanárok a gyakorlati tapasztalataikat beépítsék az oktatásba.
Gyakorlatorientált képzést kívánt megvalósítani, ami akkor egy óriási fordulat volt ahhoz
képest, ahogyan a főiskola egy kis jogi egyetemhez hasonlóan működött még a kezdetek
kezdetén. Egy-egy bűncselekménycsoportnak megvizsgáltuk a büntetőjogi, a kriminológiai és a kriminalisztikai vetületét is, esetenként az operatív és a titkosszolgálati
vonatkozását is. Egy-egy tanár egy ilyen komplex területért volt felelős, én többek között
a vagyon és a gazdaság elleni bűncselekményekkel foglalkoztam. Nagyon szép időszak
volt az életemben az oktatás, imádom a katedrát azóta is. Csak a legnagyobb tisztelet
és megbecsülés hangján tudok Györök Ferencről beszélni.
Kratochwill Ferencről is vannak emlékeim, bár közvetlenül nem dolgoztunk együtt.
Hihetetlen szervezőkészséggel rendelkezett, ezt a tulajdonságát vezetéstudománnyal,
szervezéstudománnyal foglalkozó szakemberként ma már jóval többre értékelem, mint
akkoriban. A miskolci jogi kar alapításában elévülhetetlen érdemeket szerzett, valószínűleg ezért is eshetett rá a minisztérium választása annak idején. Elkezdte meghonosítani
a főiskolán a civil szemléletet, a civil gondolkodást, nyitottá kívánta tenni a képzési
rendszert, sokkal szélesebb kapcsolatot alakított ki a civil egyetemekkel, az önkormányzatokkal, társadalmi és állami szervezetekkel. Tudós kollégák voltak a tanácsadói. Később
egyébként én is létrehoztam ennek mintájára egy hasonló tanácsadó grémiumot egyetemi
oktatókból és tudományos kutatókból. Írt egy anyagot arról, hogy hogyan képzeli el
a jövő Rendőrtiszti Főiskoláját, amely a mai kifejezésekkel nem képezhető le teljesen,
de egyértelműen következik a sorokból, hogy paradigmaváltást szeretett volna megvalósítani a hazai rendészeti felsőoktatásban. Nagyon humánus ember volt, tiszteltük
a kiemelkedő oktatási és tudományos múltja, eredményei miatt is. Nem véletlenül volt
az első dolgom, amikor átvettem a főiskola vezetését, hogy emléktáblát állítsak neki.
Nemcsak a diákoknak, hanem a tanári karnak is óriási példát mutatott emberségből,
az oktatásban és a kutatásban egyaránt.

Dr. Dános Valér 1 977-benkitüntetéssel végzett a Rendőrtiszti Főiskolán, majd oktatója is volt az intézménynek. Rendőr dandártábornokká már főiskola-parancsnoki beosztásában nevezték ki.
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Vezetőként a Rendőrtiszti Főiskolán
1994-bensajnálatos esemény következett be, Kratochwill Feri bácsi elhalálozott. Ekkor
több tudományos fokozattal és oktatói múlttal rendelkező rendőri vezetőtől pályázatot
kért be a főiskola vezetésére a belügyminiszter úr. E pályázatok elbírálását követően
a főiskola vezetésére engem választottak ki. Nagy örömmel és lelkesedéssel kezdtem neki
a feladatnak. A napi 12-14 órás munka már nem volt számomra idegen. Egy gyökeresen
új szemléletet vázoltam fel a stratégiai jellegű pályázatomban, aminek megvalósítása
eleinte ellenállásba ütközött a tanári kar részéről. Még mindig túl sok volt álláspontom
szerint az elméleti képzés, és a legnagyobb dilemma az volt számomra is abban az időszakban, hogy generalista vagy specialista képzés folyjon a Rendőrtiszti Főiskolán. Én
egyértelműen a kettő ötvözete mellett foglaltam állást. Az volt a szándékom, hogy a négyéves képzésre áttérve egy olyan moduláris képzést valósítsunk meg, amely az abszolút
praxisorientált oktatásban realizálódik. Tehát egy olyan gyakorlatorientált képzésben
gondolkodtam, amelynek ugyan az elmélet és a generalista képzés is a részét képezi, de
elsősorban a praxisra, a valós életre történő képzésre fókuszál.
A kompetenciaalapú tanterv első gondolata
Én komolyan hittem az értelmiségi létre történő felkészítés és a praxisorientált képzés
egymásmellettiségének lehetőségében. Azt kértem a rendvédelmi szervek személyügyi
szakembereitől, hogy a harmadik év végén mondják meg azt, hogy a végzős hallgatók
hová fognak kerülni a főiskolai tanulmányaik befejezését követően. A negyedik évben
ennek megfelelően a bűnügyi szakirány hallgatója alapvetően bűnügyi ismereteket tanult
volna, a közrendvédelmisek a saját szakterületük ismereteit tanulmányozták volna, és így
tovább. Azokra a munkakörökre akartam felkészíteni a hallgatókat, amilyen munkakörökbe később kerülnek.
Az új tantervet egy empirikus oktatásmódszertani kutatással kívántuk megalapozni.
Maga a kutatás egy éven keresztül folyt, amelynek során munkakörelemzéseket végeztünk, az egyes munkakörök tekintetében alapos időmérleget készítettünk, felmértük,
milyen elméleti és gyakorlati ismeretekre van szükség egy-egy tiszti munkakörben.
Az interjúalanyok a szakmai vezetők mellett maguk a főiskolát végzett, kisebb-nagyobb
szakmai gyakorlattal rendelkező tisztek voltak. Azt kutattuk, hogy milyen szakismeretekre, képességekre, tulajdonságokra van szükség az egyes munkakörökben. Segítségünkre az ország akkori legelismertebb oktatáskutatási vállalkozása volt. Ha a mai
kifejezésekkel kellene leírnom a kutatás eredményét, azt mondanám, hogy már akkor
egy kompetenciaalapú, moduláris képzési rendszert dolgoztunk ki. Tehát az akkoriban
jellemző és általam spekulatív tantervelméletnek nevezett koncepció helyébe a kompetenciaalapú tantervelméletet helyeztük. Azóta is hálás vagyok a kollégáknak az elvégzett óriási munkájukért, mert ez alapozta meg a későbbi, vezetőképzéssel kapcsolatos
munkám szellemiségét.2
Részletek a Dános Valérral készült ünnepi interjúból (Tóth Nikolett Ágnes: 4 5 éves a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016. 28–33.).
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Dr. Fazekas Attila3 r. dandártábornok, parancsnok 1
 996–1997 között
A rendőri hivatás kezdete
Ügyésznek készültem, de a Jászberényi Ügyészségen eltöltött szakmai gyakorlatom
mindent megváltoztatott. Megtapasztaltam, hogy ott aktából dolgoznak, az embereket
nem látják, így számomra sokkal vonzóbb lett a nyomozók munkája. Rendkívüli módon
élveztem, gyors karriert futottam be, érdekelt a hivatásom. Életellenes ügyekkel kezdtem,
majd gazdasági ügyek vizsgálatával foglalkoztam egészen a vezetői megbízatásomig.
Az oktatói munka nem állt igazán közel hozzám. Az átképző elvégzését követően
az egyik tanárom, a Vezetéselméleti Tanszék vezetője szerette volna, ha a tanszékén oktatok. Györök tábornok úr azonban azt tanácsolta, hogy addig másik tantárgyat válasszak,
amíg nem szerzek vezetői gyakorlatot. Így kerültem Dénes Sándor szakcsoportjába, akit
nagyon megszerettem, haláláig jó emberi kapcsolatban voltunk, később parancsnokként
a helyettesem is volt. Azért kezdtem el tanítani, mert gimnazistaként közel állt hozzám
Németh Lászlónak az a pedagógusélménye, ami akkor bennem is munkált, azonban
másfél év alatt megtapasztaltam, hogy semmi olyat nem érzek a katedrán, mint amiről
ő írt. Bennem az elhivatottság érzete nem született meg, a gyakorlati élet, a bűnügyi
helyszínek és a nyomozás sokkal jobban érdekelt.
Egy időben visszatértem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályára. A vizsgálati osztályt vezethettem, ami egy nyomozó számára a szakma
csúcsát jelenti. A vizsgáló feladata volt – akkor is, ma is – minden az elkövető elfogásától
a büntetőeljárási jog szerinti bizonyításig. Szép időszak volt, nagyon izgalmas, a mai napig
ügyvédként is hasznát veszem, hogy a bizonyítás elméletéhez készségszinten értettem.
A rendszerváltás lehetővé tette a szakvizsgát. Gazdasági ügyeket vizsgálóként szerettem
volna közgazdász diplomát szerezni, de azt mondta az akkori személyzeti vezetőm, hogy
elég a Népszabadságból tájékozódni, a leírtak alapján a gazdasági folyamatokat elemezni
ahhoz, hogy jó vizsgáló legyek. Az egy másik világ volt.
A rendszerváltás idején
1991-ben megyei rendőrfőkapitány lettem. Alapvető feladatnak tartottam a nyomozások eredményességének elősegítését célzó bizonyítás feltételrendszerének bővítését,
a bűnügyi technikának a kor színvonalára való emelését. Számomra a törvényesség
és a bizonyítás elméletének a Kertész Imre által vázolt összefüggései rendkívül fontosak
voltak. Olyan világban éltünk a nyolcvanas évek végén, ahol a vizsgálati osztályokon
a törvényesség szem előtt tartása mellett kiemelkedő munka folyt. Az volt az igény,
hogy ne csak a személyi bizonyítékokból táplálkozzon a vád. Akkor 35 éves voltam,
a rendszerváltás után azt gondoltam, hogy enyém a világ. Mindeközben a központi kutatóintézetben az ujjés tenyérnyomazonosítást kezdték el kutatni, a jó szakmai és elméleti
3
Dr. Fazekas Attila 1955-benszületett, napjainkban ügyvédként dolgozik. Eredményes hivatásos rendőrtiszti és oktatói pályafutás után 1997 őszén nemcsak az intézmény vezetéséről köszönt le, hanem a rendőri
testülettől is távozott.
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színvonalon tevékenykedő bűnügyi technikusi gárdámat pedig mindez nagyon érdekelte.
Pintér úr országos rendőrfőkapitányként engedélyezte a munkát. A világon először nálunk
történt meg a helyszínen rögzített tenyérnyomtöredékből az elkövető azonosítása, végül
ezt a rendszert az FBI is megvásárolta! A magyar rendőrség több száz darabot vásárolt
belőle a migránsválság kezelésére, így segítette egymást a múlt és a jelen.
Az RTF parancsnokaként
1995 végén lettem az RTF parancsnoka. A főiskola első, intézményi akkreditációra való
felkészítését vezettem. 1 996ban kezdtük meg ezt a munkát. A legnagyobb problémát
az jelentette, hogy nem rendelkeztünk megfelelő számú képesített oktatóval. A mai napig
büszke vagyok arra, hogy Bócz Endre és Irk Ferenc – Györgyi Kálmán, az akkori legfőbb
ügyész segítő közreműködésével – nálunk taníthatott. Szabó Dénes, a Montreali Egyetem kriminológiai tanszékének a vezetője pedig vendégtanárként adott elő a főiskolán.
Ragyogó kollégáim voltak, Finszter Gézát, aki a tudományos helyettesem is volt, nagyon
szerettem, a mai napig tisztelem és becsülöm. Dénes Sándor mindent tudott a főiskoláról,
általános helyettesemként nagyon jó szervező volt. Az életemben azonban rövid, múló
jelenség volt a parancsnokság, rögtön a megbízás letelte után leszereltem.
Ma ügyvédként tevékenykedem, számomra ez is hivatás. Rendőrként sem volt soha
kikapcsolva a telefonom, ezután sem lesz. Még ma is gyakran kimegyek a helyszínekre,
és azt teszem, ami most a dolgom. Sokra becsülöm azt a szellemi függetlenséget, ami
az ügyvédi munka során megadatik4
Prof. Dr. Blaskó Béla5 ny. r. vezérőrnagy, főigazgató 1997–2005 között
Mindenekelőtt köszönetet mondok a felkérésért, nevezetesen az 50 éves a rendészeti
felsőoktatás című kiadványban – a fenti témájú írással – való megjelenés lehetőségéért. Felkérésemben – vélhetően – szerepet kapott az a tény, hogy jómagam a cím által
átfogott időszakban különböző vezető beosztásokban részese lehettem honi rendészeti
felsőoktatásunknak.6 Tekintettel arra, hogy életemben először 1978-banléptem át az RTF
kapuit, és professor emeritusként mind a mai napig is végzem oktató-kutató munkám
a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül, a cím annyiban pontosításra
szorul, hogy írásomban a 20. század utolsó öt, valamint a 21. század első öt évét, vagyis
az 1996–2005 közötti időintervallumot tekintem át.
Amint azt korábbi RTF-témájú írásaimban megtettem, itt is szükségét tartom megemlíteni, hogy természetesnek veszem, ha a szóban forgó időszak történéseit a – különösen – kívülről szemlélő, azt figyelemmel kísérő személyek (így például akár a mindenkori
Részletek a Fazekas Attilával készült ünnepi interjúból (Tóth Nikolett Ágnes: 4 5 éves a rendészeti
felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 016. 34–35.).
5
Szent-Györgyi Albert-díjas egyetemi tanár, professor emeritus.
6
A rendészeti felsőoktatás kifejezést – szűkebb értelemben használom és – az RTF-revonatkoztatom.
Magam is tisztában vagyok azonban azzal, hogy ilyen jellegű tevékenység az általam tárgyalt időszak alatt
máshol is folyhatott.
4
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irányító főhatóság képviselői) mást hangsúlyoznának vagy emelnének ki, vagyis máshogy súlypontoznának, és bizonyos kérdésekben – az enyémtől eltérő más „információs
közegben” való „mozgásuknál” fogva, ott tevékenykedve – esetleg részben vagy egészben
eltérő véleményüknek adnának hangot.
Azt is előre kell bocsátanom, hogy írásom semmiképp nem járhat konkrét személyeknek sérelem okozásával. Senki jó hírének, becsületének, szakmai munkásságának
nem kívánok ártani. Amennyiben neveket említek, azt csupán olyan személyekre nézve
engedem meg magamnak, akik – szubjektív megítélésem szerint – jelentős érdemekkel
bírtak abban, hogy az RTF a címben jelzett időszak alatt folyamatosan fejlődve a magyar
felsőoktatási rendszer integráns részévé válhatott.
Utalnom kell még arra, hogy az adott időszak „fejlődését” minden bizonnyal érzékeltetni lehetne az eltelt évek alatt napvilágot látott új és újabb, vagy legalábbis „korszerűsített” tantervek, intézményi fejlesztési tervek, a személyi feltételek, valamint a hallgatói
(akár szakokra bontott létszámok) és egyéb adatsorok, táblázatok időrendbeli közlésével,
már amennyiben ezek még rendelkezésre állnak. Magam e munkában – mindamellett,
hogy ahol szükségét látom a tételes adatközlésnek, ott megteszem, de – elzárkózom attól,
hogy a szóban forgó időszak változásait csupán statisztikai információk mechanikus
közreadásával mutassam be.
A tanulmány tagolásánál az ezredforduló előtti öt, illetve utáni öt évet vettem alapul,
felosztva ezeket 3 fejezetre (I–III.), részben igazodva a tárgyalt évtized vezetői periódusaihoz.
Az ezredfordulót megelőző öt év történései
Újévi „meglepetés”

Nem túlzás azt állítani, hogy az RTF majd’ teljes személyi állománya – néhány „jól
értesült” kollégától eltekintve – nem kis meglepődéssel konstatálhatta, hogy 1996. január
1-től(szinte egyik napról a másikra) új parancsnokot neveztek ki a Rendőrtiszti Főiskola
élére.7 Nem értettük a korábbi főiskolai parancsnok Dános tábornok „rapid menesztésének”, az általa beindított reformfolyamatok befagyasztásának okát. Elsősorban nem
is a reformok bevezetése érdekében – úgy a tanszékek, mint a vezetés által – elvégzett
jelentős mennyiségű munka miatt, hanem egyszerűen azért, mert a jövőre irányuló
elképzeléseit az állomány kiemelkedő többsége – én is – a magáévá tette. A jól értesültek híreszteléseivel, a „zuhanyhíradóban” terjedő pletykákkal pedig már akkor sem volt

Az új parancsnok kinevezése – amely előtt megyei rendőrfőkapitányként szolgált – egyebekben amiatt
is „sajátos” volt, mert a honi felsőoktatási intézmények élére ez idő tájt már csak tudományos fokozattal
rendelkező személyek pályázhattak. Ez esetben ez az alapvető kritérium hiányzott. 1994. szeptember 1-je
óta főiskola-parancsnok kinevezésére már a belügyminiszter az 1993. évi LXXX. törvény alapján nem volt
jogosult, arra törvény nem hatalmazta fel. E törvény 56. § (2) bekezdése szerint: „A főiskolai főigazgatót
az egyetemi tanárok és főiskolai tanárok közül a főiskolai tanács – nem állami felsőoktatási intézmény
esetén a fenntartó – felterjesztésére, majd ennek alapján a művelődési és közoktatási miniszter javaslatára
a miniszterelnök – a 73. § b) pontja szerint – bízza meg, menti fel, illetve erősíti meg.”
7
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semmi értelme foglalkozni. Az új parancsnok érkezését követően az RTF felsővezetői
állománya szinte teljesen lecserélődött.8
Az a már a korábbi években is felvetett – az irányító hatóságnak szóló – kritika pedig
ebben az időszakban megint erőteljesebben (és abban a tényszerű megállapításban) jelentkezett, hogy a rendvédelmi felsőfokú alapképzés 1990 óta miniszteri értekezlet önálló
napirendjén nem szerepelt.
Nos, a vezetőcsere egyúttal alkalmat adott arra az irányító hatóságnak, hogy több
nézőpontból végeztessen – mintegy komplex – értékelést az RTF eddigi tevékenységéről. Így került sor arra, hogy az RTF parancsnokának már az 1996. október 15-i
előterjesztésében adott helyzetértékelése több olyan hiányosságot mutatott fel, amelyek kiküszöbölését rövid távú, azonnali végrehajtást igénylő feladatként jelölte meg.
Az anyag annyiban is tárgyszerű volt, amennyiben arra utalással kezdődött, hogy
a helyzetértékelés az RTF utóbbi hat évét felölő (gyakorlatilag a rendszerváltozástól
számított) munkájáról szól.9
Az előterjesztés leszögezte, hogy napirenden van a képzés minőségi átalakítása. Ezt
azonban csak működőképes és törvényes alapokon nyugvó tanintézet képes végrehajtani.
Az utóbbi követelmény különösen időszerűvé vált azzal, hogy 1996. szeptember 1-jén
hatályba lépett a módosított felsőoktatási, valamint a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló törvény.
Az előterjesztés megállapításaiból az alábbiakat emelem ki:10
– Az oktatói kar stabilitást mutat, létszámhiány nincs.11 Jelentős volt viszont a változás az irányító posztokon. Hat év alatt 3 főigazgató követte egymást. Az általános helyettes kivételével a főigazgató közvetlen vezetői környezete többször is
cserélődött.
– Az oktatás két színhelyen, a Farkasvölgyi és az Alsóhegy utcán folyik. A hallgatók két kollégiumban (Farkasvölgyi utca: 540 fő, Alsóhegy utca: 108 fő) kapnak
elhelyezést.

8
A korábbi vezetésből a korán elhunyt dr. Dénes Sándor r. ezredes maradt a helyén mint az RTF parancsnokának általános helyettese. Dr. Finszter Géza professzor úr kapott kinevezést az RTF parancsnokának
oktatási és tudományos helyettesi posztjára. Új főtitkár és gazdasági igazgató érkezett az intézménybe,
akik az új parancsnokhoz mint korábbi kollégái csatlakoztak. Magam 1996. május 16-iezredesi kinevezésemet követően kerültem az RTF parancsnokának oktatási helyettesi beosztásába. Erre azt követően
került sor, hogy a BM az oktatási és tudományos parancsnokhelyettesi beosztások szétválasztásáról döntött.
A Bűnügyi Tudományok Tanszék tanszékvezető-helyettesi beosztásából az RTF felső vezetésébe kerülve
nem először szembesülhettem a felső vezetői szinten jelentkező és megoldásra váró problémákkal, köztük
mindjárt az akkreditációra való felkészülés feladataival. E feladat koordinálásával egyébként dr. Dénes
ezredes úr volt megbízva.
9
A helyzetértékelés ezzel rácáfolt a helyenként fel-felbukkanó konteókra, amelyek szerint csupán annak
igazolása a cél, hogy a korábbi parancsnok „menesztése” utólag valamivel magyarázható legyen.
10
Részletek az Előterjesztés a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) munkájáról 1996. október 15-én kelt – nem
minősített – jelentésből.
11
A főállású oktatók létszáma 156 fő volt, közülük 142 fő rendelkezett oktatói címmel, további 7 fő
nyelvtanár és 7 fő szakoktató volt. A tanári címek megoszlása: 10 főiskolai tanár, 22 docens, 7 2 adjunktus, 38 tanársegéd. Az oktatók sorában 128 fő egyetemi, 28 fő pedig főiskolai végzettségű volt. A tanári
karban 13-an rendelkeztek tudományos fokozattal (1 fő a tudomány doktora, 1 2 fő kandidátus). Az oktatók
megoszlása alkalmazási jogviszonyuk szerint: 6 8 fő hivatásos, 88 fő közalkalmazott.
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– Számolni kell azzal, hogy 1997 közepére el kell hagyni az Alsóhegy utcai épületet.
Így elveszítünk 5000 négyzetméter oktatási teret,12 valamint a kutatóintézet helyiségeit. Végeredményben ezzel veszélybe kerül a teljes levelező oktatás és a kutatói
tevékenység.
– Az elméleti képzés jó színvonalú, de nem igazodik kellően a szakfőiskolai jelleghez. A gyakorlati képzés aránya kisebb a szükségesnél, módszertana kialakulatlan, tárgyi feltételei hiányosak. Parancsnoki felkészítés alig folyik, a rendvédelmi
gyakorlati vezetés főiskolai oktatásának nincsenek előzményei.
– A kutatási teljesítmény kiegyensúlyozatlan. A tudományos eredmények átvétele
az alapozó és a jogi tárgyaknál folyamatos, a szakmai irányokban azonban hiányos, részben mert a hazai kutatások itt elmaradtak, részben mert a nemzetközi
irodalom nem kellően ismert.
Az alkalmazott kutatások színvonala nem megfelelő, minthogy az erre leginkább hivatott
tanszékeken ilyen munka nem folyik. Ennek következménye a hiányos írott tananyag
és az oktatási módszertan kidolgozatlansága.
A rendészeti alapkutatások a kutatóintézetre koncentrálódnak. A főállású kutatóknak
nagyobb figyelmet kellene szentelniük a gyakorlatot közvetlenül segítő témakörökre.
– Az Ftv. két fontos határidőt is kiköt. 1998. december 31-igminden magyar felsőoktatási intézetet újra kell alapítani. Az RTF alapító okiratát is eddig a határidőig
szükséges a Kormánynak az Országgyűlés elé terjeszteni. Az első akkreditációt
legkésőbb 2000. június 30-igkell lefolytatni.
– A jogállási törvény pedig a következő lényeges változásokat vezette be: a) a hivatásos oktatói kar rendelkezési állományba kerülését vezényléssel; b) a hallgatói jogviszony három típusa, a polgári, az ösztöndíjas és a kettős jogállású státusz kialakítását; c) a vezetői és az oktatói helyekre a pályázat általánossá tételét és a határozott
időre szóló megbízás bevezetését.
Fentebb utaltam már arra, hogy az irányító hatóság több nézőpontból értékeltette az RTF
tevékenységét. Vezetői kinevezésemet követően sorjáztak az irányításom alá tartozó
oktatási területtel összefüggő feladatok. Elég, ha csak a nem kis számú tanszék tevékenységének koordinálását, a felső vezetés és a tanszékvezetés közötti „híd” szerepének
betöltését említem. Nos, emellett az RTF parancsnoka másodmagammal (dr. Virányi
Gergely hőr. ezredes úrral) egy jelentős nagyságrendű – alább vázolt – feladatban való
részvételre delegált.
A Belügyminisztérium Rendészeti Helyettes Államtitkára (dr. Kacziba Antal)
1996. szeptember 2 0-ánértekezletet hívott össze munkabizottság13 megalakítása céljá-

Az 1997/1998-as tanévre a választható szakok és a nappali/levelező tagozatra felvehető irányszámok
a következők voltak: bűnügyi 140/60; közrendvédelmi 2 5/40; közlekedési 20/15; igazgatásrendészeti 15/15;
büntetés-végrehajtási 15/15; határrendészeti 2 5/75; vámigazgatási 20/15; vámnyomozói 0/15.
13
A munkabizottság vezetésére dr. Bakondi György hőr. vezérőrnagy, a határőrség országos parancsnokának helyettese kapott megbízást. Én a II. sz. albizottság tevékenységéért feleltem, amelynek tagjai dr.
univ. Virányi Gergely hőr. ezredes és Dr. Sándor Vilmos hőr. ezredes C.Sc (ZMNE) voltak.
12
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ból. Ennek apropójaként (és egyúttal feladatokként, szűk határidőt szabva) az alábbiakat
jelölte meg:14
– Elkészült a BM által jóváhagyott, ORFK átszervezési javaslat (KBI, Készenléti
Rendőrség). A továbbiakban az ORFK van felhatalmazva arra, hogy a szervezetátalakítást folytassa. Azonban nem lehet úgy átalakítást végrehajtani, hogy
a BM-ben még mindig meglévő párhuzamos megoldásokat ne szüntessék meg.
Ennek érdekében át kell tekinteni:
• az oktatási szervezeti és koncepcionális kérdéseket. Meg kell teremteni
az ORFK-n és a BM-benműködő oktatás közötti szervezeti összhangot, kiküszöbölve a párhuzamosságokat;
• a különböző képzési formák – így középfokú képzés és a felsőfokú tisztképzés – közötti átmenetet biztosítani kell;
• a meglévő középfokú képzés és felsőfokú tisztképzés mellett hiányzik a rendszerből a vezetőképzés.
– A BM tisztában van azzal – tekintettel az Ftv.-reis –, hogy az oktatás irányításában korlátozott a jogköre. A felsőfokú oktatás autonómiája nagy, de a BM nem
kíván lemondani a felügyelet jogáról, amely nem tanfelügyeletet, hanem folyamatos
minisztériumi rálátást biztosító felügyeletet jelent.
Albizottságunk nevében a Javaslat a rendőrtisztképzés koncepciójához, szervezeti
és szakirányítási megoldásaihoz címmel elkészített jelentést 1996. október 2-án„tehettem
le” a munkabizottság asztalára. Itt csak arra van lehetőség, hogy e jelentésből kiemeljek
néhány megállapítást.15 Így:
„1. Reformértékű, átfogó korszerűsítési programra van szükség a rendőrtisztképzésben. A modernizáció több lépcsőben – bizonyos elemeit tekintve többéves folyamatban – valósítható meg. E reformértékű korszerűsítési programnak az alábbi
főbb sarokpontjai vannak:
a) A reformnak stabilizálnia kell, hogy a rendőrtisztképzés a továbbiakban is a hazai
felsőoktatás szerves része maradjon, a főiskola állami és szakmai felsőfokú képesítést és oklevelet biztosítson.
A főiskolán szakértelmiségi képzést kell a jövőben is folytatni, amely biztosítja, hogy a rendőrség magas jogalkalmazói kultúrával, a legitim fizikai erőszak
alkalmazására professzionális gyakorlati felkészültséggel rendelkező – európai
relációban is kompatibilis tudással bíró –, a társadalmi környezettel színvonalasan kommunikálni tudó, vezető beosztásokra is alkalmas, szakmai, társadalmi
és erkölcsi értékeket hordozó felsőfokú képesítéssel rendelkező szakembereket
kapjon.
b) A főiskola 25 éves tevékenységében meghatározó érték a jogi alapozó tantárgyak
magas színvonala. Ezek jelentőségének és minőségének megőrzése mellett nagyobb
figyelmet kell fordítani a rendvédelmi jogalkalmazás specifikumaira, amelyek a közjog más területeitől alapvetően eltérnek. A jogi kultúra jelentősége a jogállamban
különösen felértékelődik. […] Jogállamban a rendészeti tevékenységnek a hagyomáA munkabizottság feladatai közül csak az oktatásra vonatkozók kiemelésére szorítkoztam.
Részlet a Javaslat a rendőrtisztképzés koncepciójához, szervezeti és szakirányítási megoldásaihoz
című, a 2. sz. albizottság 1996. október 2-ánkelt – nem minősített – jelentéséből.
14
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nyosan, több évszázad óta jogilag szabályozatlan összetevőit a jog sáncai közé kell
beterelni. Az Európai Közösség jogában szigorú szabály, hogy a nyílt és operatív
felderítő tevékenységen túl jogi korlátok között folyjon a rendészeti tevékenység
másik bázisát képező közrendvédelmi tevékenység is. […]
d) A főiskolai alapképzés vizsgálata, a rendőrtisztképzés elemzése, illetve modernizációjának felvázolása elválaszthatatlan a főiskolán folyó büntetés-végrehajtási,
vám- és pénzügyőr, valamint határrendész tisztképzés vizsgálatától, valamint
mindezek modernizációjától. […]
2. A korszerű, integrált kriminalisztikai szemlélet meghonosítása tartalmi és szervezeti változtatásokat követel meg. Az operatív ismereteket a krimináltaktikától elválasztó, dezintegráló szemléletmódot nem tartjuk helyesnek. […] A kriminalisztika
tudományának művelésére, oktatására – az országban egyedülálló módon – célszerű önálló Kriminalisztikai Tanszéket működtetni a Rendőrtiszti Főiskolán. […]
3. […] Az alapképzésben növelni szükséges a hallgatók vezetéstudományi felkészültségét. A vezetéstudomány általános elveinek oktatásán túl célirányos vezetői
felkészítést kell folytatni, amelynek birtokában a hallgató képessé válik beosztott
vezetői munkakörök ellátására. […]
5. Véleményünk szerint a főiskolai alapképzésnek a nappali tagozaton nyitottnak kell
lennie. Egyes szakokon (például közbiztonsági szak) célszerű elemezni az esetleges zárt pályázati rendszer bevezetésének szükségességét, és a bevezetése előtt
célszerű hatásvizsgálatokat végezni. A nappali és levelező tagozatos képzésnek
egyaránt biztosítania kell tartalmilag az egymásra épülő többszintű képzést, valamint a horizontális és vertikális átjárhatóságot. […]
A képzési rendszer felépítésének lehetséges modellje a következő:
– A nappali tagozatra jelentkező hallgatók egy része polgári pályázó, szakmai előképzettségük nincs, ezért célszerűnek tartjuk részükre a nappali tagozatos képzésben
az 1 + 3 éves képzési rendszer felépítését, az előkészítő évfolyam bevezetését, amely
egyenértékű lehet a szakiskolai képzés első tanévének, valamint az akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés első tanévének anyagával.
– A nappali tagozatra – alanyi jogon – jelentkező hallgatók egy része rendőr
szakiskolai képesítéssel bíró belső pályázó. Ők a szakmai előképzettségükre
tekintettel – előkészítő évfolyam elvégzése nélkül – eredményes felvételi vizsga
alapján a főiskola nappali tagozat első évfolyamán kezdhetik meg tanulmányaikat. […]
6. Újólag és részletesen elemezni kell a főiskola, valamint a hazai polgári és honvédségi felsőoktatási intézményekkel kialakítható kapcsolatok lehetőségeit, az együttműködés célját, területeit, tartalmi vonatkozásait. […]
7. A gyakorlati képzést rendszerében, tananyagában, időtartamában, módszertanában minőségileg javítani kell. Újólag elemzésre szorulnak az elméleti és gyakorlati felkészítés arányai, melyeket célszerű szakonként, tantárgyanként és tananyagrészenkét optimalizálni. Ezt követően következetesen érvényesíteni kell
a gyakorlatra orientált felkészítést a főiskolai tanórákon, valamint a szakmai
gyakorlatokon. […]
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11. A főiskolán folyó színvonalas kutatómunka nagyságrendjét jelentős mértékben
növelni szükséges. Célszerű összehangolni a főiskolán, a Rendvédelmi Kutatóintézetben, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben, valamint a szakmai szerveknél
rövid, közép- és hosszú távon folyó kutatótevékenység célját, fő irányait, feladatait,
területeit, szervezeti kereteit.”
Röviddel később megismerhettük az irányító hatóság RTF-revonatkozó – 1994 márciusától 1995 decemberéig terjedő időszakot átfogó – kritikáját. Ennek megállapításaiban
több helyen is – jóllehet „átcsomagolva”, de – visszaköszönnek a fent már említett előterjesztésben, illetve az albizottságunk jelentésében foglalt megállapítások is.
A szóban forgó kritika az érintett időszakról megállapította, hogy egyfelől a dinamikus változások és az átfogó reformok megszületése, másfelől pedig ezeknek a végig
nem vitele jellemzi. Így többek között:
– Elkészült a főiskolai képzés átalakítását szolgáló reformtanterv, amely egyes
pontokon helyesen határozta meg a tanintézet előtt álló feladatokat. Indokolt volt
az a célkitűzés, amely a gyakorlati képzés erősítésére és a végrehajtó szolgálatokkal
tartott kapcsolatok szorosabbá tételére irányult.16
– Az új tantervnek viszont fogyatékossága volt, hogy ezúttal sem alapozhatott egy
szakszerű és mindenre kiterjedő helyzetfelmérésre, és nem kellő mértékben épített
a végrehajtó szolgálatok követelményeire, főleg azért nem, mert az ilyen fordulatokhoz nélkülözhetetlen koordináció elmaradt, avagy csak formálisan került
végrehajtásra.
– A reform szakítani kívánt a rendőri területen addig követett specializációval, és egy
általános rendőri szak bevezetését tervezte.
– A vezetés elismerésre méltó erőfeszítéseket tett a pedagógiai, valamint a kutatómunkához nélkülözhetetlen autonómia biztosításáért. Ugyanakkor azonban nem
helyeződött kellő súly a rendvédelmi szakképzés sajátosságaira. Különösen arra
a tényre, hogy a már előkészületben lévő egységes szolgálati törvény tervezete
eldöntötte, a rendőrség és a közbiztonság oltalmazásában hatáskörrel rendelkező
más rendvédelmi szervek megőrzik centralizált felépítésüket, katonai rendjüket,
a végrehajtó területeken általános marad a hivatásos szolgálati jogviszony.
– Az általános képzés, avagy a specializáció alternatívájában a generális tudásra
helyeződött a hangsúly, szemben azzal, hogy a végrehajtó szolgálatok szervezeti
kultúrája az ilyen módon kiképzett szakemberek fogadására nem alkalmas. Először
azért nem, mert a nyomasztó létszámgondok azonnal szolgálatba állítható szakembereket igényelnek, másodszor pedig azért nem, mert a rendvédelem területén
nem működik gyakornoki rendszer.
– Kérdéses volt az is, hogy milyen státuszba kerüljenek a nappali tagozat hallgatói.
A felsőoktatási jelleg a civil hallgatói jogviszonyt feltételezi, a rendvédelmi szakképzés specialitásai viszont a hivatásos státuszt igénylik. Ez utóbbi követelmények
háttérbe szorulása vezetett ahhoz a gondolathoz, amely a polgári hallgatói álloÚgy a korábban hivatkozott előterjesztés, mint az albizottsági jelentés utalt annak szükségességére, hogy
a gyakorlati képzést erősíteni kell, és ezt tartalmazta a BM szintén hivatkozott kritikája. Kissé ellentmondásos annak a kérdésnek a nyitva hagyása, hogy a korábbi vezetés időszakában kidolgozott úgynevezett
praxisorientált képzési rendszer mennyiben és miért nem felelt meg az elvárásoknak.
16
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mány kialakítását szorgalmazta, és ezzel szinte kezelhetetlen helyzetet teremtett
már az 1995–1996-ostanév I. évfolyamánál is. Ezt csak a hivatásos állományba
vételről intézkedő miniszteri döntés volt képes feloldani.
– A jövő alakítása szempontjából alaposabb megfontolást érdemelt volna a nyitott,
avagy a zárt rendszerek közötti választás is. Az 1995-ösreform teljes mértékben
elvetette a zárt rendszert, holott az akkor már harmadik éve működő rendőr szakközépiskolák az integrált képzési koncepciót sürgették. A közbiztonsági parancsoki
munkára való felkészítés komolyan felvethette volna ebben a szakirányban a zárt
rendszer fenntartását.
– A tanintézetben nem jöttek létre megfelelő színvonalú tudományos műhelyek. Ezek
hiányában nem is készülhettek el a szakmai tárgyakat megalapozó tankönyvek
és jegyzetek, nem volt kimunkálható a gyakorlati készségek átadására alkalmas
módszertan sem.
– A reform során mindvégig kevés nyomatékot kapott az a tény, hogy közeledik
az akkreditáció időpontja. Erre pedig már a felsőoktatásról szóló törvény 1993-ban
történt megjelenésétől kezdődően tervszerűen és folyamatosan készülni kellett
volna.
Eljutva a rendszerváltozás hatodik évéig, megállapítható volt, hogy az RTF ugyan megőrizte 25 éves működésének értékeit, különösen az elméleti alapozó tantárgyak magas
színvonalát, amely nemzetközi összehasonlításban is elismerést vívott ki. Azonban
az RTF tevékenysége nem – az addigi kísérletek ellenére sem – támaszkodhatott kiforrott és következetesen végigvihető szakképzési koncepcióra.17
Az iménti – nem elhanyagolható – hiányosságtól eltekintve 1 997 tavaszán, kora
nyarán már több olyan feladat tornyosult a már közelgő vezetőváltás előtt álló RTF
kollektívája előtt, amelyek végrehajtása nem tűrt halasztást. Ezek sorából a sarkalatosakat emelem ki.
– Valamennyi felsőoktatási intézmény számára egyértelmű volt (amennyiben e státuszukat meg kívánják tartani), hogy legkésőbb 2006-igát kell térniük az úgynevezett Bologna-rendszerű, azaz a lineáris (egyetemek tekintetében háromciklusú,
főiskolák esetén kétciklusú) képzési rendszerre.18

17
Amennyiben figyelembe vesszük például – a korábbi szabályozástól lényeges tartalmi eltérést nem
mutató – 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 6 . §-át, amely szerint: „A belügyminiszter meghatározza a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai oktatásának, képzésének és továbbképzésének, továbbá a rendvédelmi tudományos kutatás irányait, és összehangolja az erre irányuló tevékenységet”, úgy az irányító
hatóság RTF tevékenységét érintő (esetleg) negatív kritikai észrevételei persze sajátos megvilágítást
nyernek.
18
Az úgynevezett bolognai rendszerű képzés az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó 1999-es
Bolognai Nyilatkozatról kapta nevét. Terjedelmi okok miatt nincs lehetőség e rendszer legalapvetőbb
jellemzőinek (előnyeinek, hátrányainak) az ismertetésére. Feltehető azonban, hogy e tanulmány olvasói
jelentősebb részt egyébként is e képzési rendszerben végzik oktató-nevelő és kutatómunkájukat. Itt
csak annyit, hogy honi viszonyainkra nézve revelatív hatású volt a három egymásra épülő, diplomával
(oklevéllel) záródó szint bevezetése, vagyis a bachelor (alapképzés), a masters (mesterképzés), valamint
a doktori képzés.
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– Illetve, ahogy fentebb erre már utaltam, az 1993-asfelsőoktatási törvény 1998. június
30-ihatáridővel előírta a hazai felsőoktatási intézmények egységes eljárás keretében
történő akkreditációját.19
E feladatok végrehajtásának a korábbi időszakokból voltak előzményei, de a munkálatok
kiemelkedő része még előttünk tornyosult.
Az RTF vezetése és gyakorlatilag teljes személyi állománya – a mindennapi élettevékenység körébe tartozó oktató-nevelő, tudományos feladataik ellátása mellett – már
nem először jelentős többletfeladatok felvállalásával hitet tett amellett, hogy az RTF-nek
a honi rendészeti felsőoktatás bázisának kell maradnia.
Megindultak az akkreditációval összefüggő előkészületek.20 Külső szakértők bevonásával megkezdődött az RTF helyzetének az akkreditációs szempontok alapulvételével
történő felmérése, mintegy előzetes „átvilágítása”. Az ehhez szükséges információk
összegyűjtése – szűk határidővel, jelentős mennyiségű – adatközlési, értékelési feladatot
rótt úgy az oktatási szervezeti egységekre, mint az RTF funkcionális, adminisztratív
tevékenységét ellátó osztályaira.
Az említett „átvilágítás” rámutatott az RTF akkreditációja szempontjából neuralgikusnak tekinthető, komoly hátrányt jelentő pontokra. Ezekből csak a főbb kockázati
tényezőket említem.
– A BM az RTF alapdokumentumainak (alapító okirat, szakalapítás, képesítési követelmények21 stb.) előkészítése, jóváhagyása, felterjesztése során több vonatkozásban
is mulasztásos törvénysértésben volt.
– Alacsony a doktori fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya.
– Jelentős nagyságrendű az igazolt idegennyelv-tudás hiánya.
– Egyes szakokon kritikus a tankönyvek, jegyzetek állapota.
– Egyes szakokon kritikus a kutatási tevékenység (hiányzik az önálló tudományos
tevékenység, a publikációk száma alacsony).
– Az RTF szintjén nagyon alacsony az oktatói óraterhelés.
– Még mindig kidolgozatlan az Ftv. által előírt szakirányú továbbképzési rendszer.
Az említett szoros határidő miatt arra már nem volt lehetőség, hogy az RTF vonatkozásában szóba jöhessen (a felsőoktatási törvény által egyébként lehetővé tett) más felsőoktatási
intézménnyel való integráció akár társulás, akár szövetségi formában.22
Az Ftv. említett, 1996. július 3-imódosítása szoros határidőt írt elő a felsőoktatási intézmények – így
az RTF – számára is. A módosítás szerint 2000. június 30-igminden felsőoktatási intézménynek akkreditáltatnia kell magát. Amennyiben ez nem történik meg, az adott felsőoktatási intézmény önállóan nem
működhet tovább, államilag elismert oklevelet nem bocsáthat ki, valamint tevékenysége sem finanszírozható
államilag.
20
1996. május 9-énintézkedés kiadására került sor az intézményi akkreditációs eljárásra történő felkészülés feladatainak végrehajtásáról. A feladatok ütemezése szerint az önértékelés és a Küldetésnyilatkozat
intézményi megtárgyalásának határidejeként 1 997. április 30-alett meghatározva.
21
1996. októberében A rendvédelmi felsőoktatás során alapképzésben részesülők képesítési követelményeiről címmel elkészült a belügyminiszter 6 -832/1/1976. sz. – nem minősített – előterjesztés-tervezete
a kormány részére, azonban a határozati javaslat elfogadása elmaradt, ennek nyomán a kormányrendelet
is a tervezet szintjén rekedt.
22
Az ilyen fúzió egyébként is azzal járt volna, hogy a BM elveszítette volna az RTF feletti felügyeleti jogát.
19
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Ugrás a „sötétbe”. Az RTF soron kívüli akkreditációja

Amint látható, akadt feladat bőven. 1997 tavaszán a belügyminiszter pályázatot hirdetett az RTF főigazgatói álláshelyének betöltésére.23 Az eddigi kinevezési gyakorlathoz
képest a pályázat megjelentetése újonnan hatott. Korábban – 1990-től – az RTF vezetőit
(egy főigazgatót és két parancsnokot) pályáztatás nélkül nevezték ki. Eleddig szokatlan
„lépésével” a BM utat nyitott a felsőoktatásban egyébként a rendszerváltástól már elfogadott – és az Ftv.-nek is megfelelő módon történő – vezetőválasztásnak. A pályázat
eredményhirdetését követően az RTF parancsnoka, amilyen meglepetésszerűen került
az intézmény élére, olyan módon is távozott néhány vezetőtársával együtt. Formális
átadás-átvételre nem került sor, a munkát és hangsúlyosan az akkreditációra való felkészülést természetesen folytatnunk kellett,24 azonban a feladatok – különösen az akkreditáció – végrehajtását tekintve jelentős „határidőcsúszásban” voltunk.
Az előremenekülést választottuk. Az RTF Tanácsa elé terjesztett kérésemre, egyhangú szavazással nyert elfogadást, hogy soron kívüli akkreditációt kérjünk a Magyar
Akkreditációs Bizottságtól (MAB). Azzal számoltunk, hogy a MAB pozitív döntése
esetén mintegy tíz-tizenkét hónap áll úgy a BM illetékesei, mint az RTF rendelkezésére
a meglévő hiányosságok kiküszöbölésére.
Róna-Tas András, a MAB elnöke 1997. június 27-énkelt levelében arról tájékoztatott,
hogy az RTF akkreditációs értékelése várhatóan ez év őszén kezdetét veszi. A bizottság
látogatása az 1997/1998-astanév tavaszán várható.25
Az RTF Tanácsa 1 998. január 8-ánelfogadta a Küldetésnyilatkozatot, amely szerves
része lett az akkreditációs beadványunknak.26 E dokumentumban – többek között – megfogalmazásra kerültek az RTF egyetemmé válása27 szempontjából alapvetőnek tekinthető
1997 áprilisában látott napvilágot a Zsaru Magazinban a következő felhívás: „A Magyar Köztársaság belügyminisztere az 1996. évi XLV. tv. 4. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Rendőrtiszti
Főiskola főigazgatói feladatainak ellátására. A főigazgatói megbízás határozott időre – 1997. június
1-jétől5 évre – létesül, mely egy alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható.” A pályázatok elbírálására
1997. május 28-ánkerült sor. A négy pályázó közül a sors nekem kedvezett, mert a főiskolai tanács titkos
szavazással, meggyőző szavazati aránnyal mondott igent pályamunkámra. Pár nappal később a belügyminiszter megbízott, majd Horn Gyula miniszterelnök 1997. augusztus 1-jén a pályázati kiírás 5 éve
helyett ugyan négy évre, de kinevezett az RTF élére, illetve következő főigazgatói ciklusomra – akkor
már a pályázati kiírásnak megfelelően –, ismételten négy évre főigazgatói megbízást kaptam Orbán Viktor
miniszterelnöktől, amelyet 2 005. július 3 1-igláttam el.
24
Korábban jeleztem, hogy neveket csak érdemek mentén említek. Itt szükséges tehát megemlítenem
azoknak a nevét, akik már akkor is, amikor még „csak” megbízott főigazgatóként funkcionáltam, helyetteseimként felsorakoztak mellém, és felsővezetői szinten, nem kímélve időt, energiát jelentős mértékben
kivették részüket a feladatok ellátásából. Köszönettel tartozom dr. Virányi Gergely hőr. ezredes (ma hőr.
dandártábornok) úrnak, dr. Sárkány István r. ezredes (ma r. vezérőrnagy) úrnak, dr. Lőrincz József bv.
ezredes (ma bv. dandártábornok) úrnak, dr. Finszter Géza r. ezredes úrnak és dr. Németh Zsolt r. ezredes
úrnak.
25
Lásd a MAB 1 997/4/XV/1. sz. határozatát.
26
Az RTF-et sürgette az idő. A BM azonban az akkreditációs beadvány elküldésének időszakában a fejlesztési koncepciót még nem tárgyalta meg. A beadványban jeleznünk kellett, hogy ennek megtörténte
után az aktuális változtatásokat is figyelembe véve a MAB-ot haladéktalanul tájékoztatjuk.
27
Itt jegyzem meg, hogy ilyen elképzelés már a rendszerváltozás előtt is megfogalmazódott. Az 1986-ban
hatályba lépett új BM oktatási koncepció is elérendő célként határozta meg az RTF képzésének egyetemi
rangra emelését.
23
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fejlesztési stratégiai célkitűzések. Az alapvető stratégiai cél mellett – a teljesség igénye
nélkül – az oktatást, a személyiségformálást/nevelést, a tudományos kutatást, a hallgatókat, az oktatókat érintő elgondolásokat említem meg.
Kiemelkedő helyet foglalt el a célok között a hazai felsőoktatás általános, illetőleg
a büntetés-végrehajtás, a határőrség, a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség speciális
elvárásait maradéktalanul teljesítő és a nemzetközi normákhoz is illeszkedő, azzal egyenértékűsíthető oklevelet kibocsátó képzés folytatása, amelyben ötvöződnek a civil felsőoktatás és a tisztképzés értékei, továbbá amelynek két összetevője, az oktatás és a személyiségformálás/nevelés szoros egységet képez.
Az oktatás fő célkitűzései:
– A főiskolai oktatást a felsőoktatás norma- és kritériumrendszeréhez igazítva, a felsőoktatás által megkívánt oktatói és vezetői, illetőleg hallgatói minőség elérésével
végezni.
– Az állam- és jogtudományi oktatás felé nyitott tantervi struktúra kialakítása a mikromoduláris tantárgyfelépítés és a kreditrendszer bevezetése segítségével.
– A hallgatói öntevékenységen és a csoportmunkán alapuló, tanuláscentrikus oktatási
kultúra művelése a szellemi, szervezeti és technikai feltételek megteremtésével,
folyamatos bővítésével.
– Olyan oktatási (tanítási és tanulási) formák, módszerek kialakítása és bevezetése,
illetve gyors ütemű fejlesztése, amelyek a robbanásszerű fejlődést átélő informatika
hatékony kihasználását célozzák, illetve eredményezik (OLC kialakítása, bővítése,
multimédiaeszközökkel és -szoftverrel való feltöltése, a házitelevízió- és a számítógéprendszerekre alapozott távoktatás stb.).
– Középtávon a hároméves képzési idő változatlanul hagyásával, azonban a megrendelői igények alapján szakonként differenciáltan a féléves/egyéves előképzés
bevezetésével az alapfokú ismeretek elsajátításának, illetve a gyakorlati jártasságok
kialakításának biztosítása a nappali tagozaton.
– Hosszú távon a képzési idő négy évre történő emelése a nappali tagozaton, és ezzel
a felsőoktatási szövetségi, társulási formák kialakításának, hatékony működtetésének elősegítése, illetőleg a megcélzott rendészeti/rendvédelmi egyetemmé váláshoz
szükséges első lépések egyikének megtétele.
– A korábban már jól működtetett posztgraduális képzési formák ismételt kidolgozása, korszerűsítése, illetőleg újak bevezetése a megrendelői igények széles körű
és magas színvonalú kielégítése érdekében.
– Kölcsönös érdekek mentén (oktatási, kutatási-tudományos) együttműködés kialakítása, illetve szélesebb körűvé tétele – elsősorban – az európai felsőfokú rendészeti
képzést folytató tanintézetekkel.28
Az RTF nemzetközi kapcsolatrendszere jellemzően leírható azzal a kapcsolati hálóval, amelynek folyamatos bővítésére és a tagjaival folyamatos együttműködésre törekedett az intézmény. Ide sorolható – többek között – a Bukaresti Belügyi Akadémia, a Horvát Rendőr-akadémia, a Moszkvai Belügyi Akadémia,
a lengyelországi Szczytno Rendőrtiszti Főiskola, a németországi Münsteri Rendőr Vezetőképző Akadémia,
a fürstenfeldbrucki Rendőr Szakfőiskola, a Hildesheimi Rendőr Szakfőiskola, az Oldenbergi Rendőr
Szakfőiskola, a Rothenburgi Rendőr Szakfőiskola, a Villingen-Schwenningeni Rendőr Szakfőiskola,
a franciaországi Cannes-Ecluses-i Rendőrtiszti Főiskola, a Holland Rendőr-akadémia, az angol Kent
Megyei Bűnüldözési Akadémia, valamint a Prágai Rendőr-akadémia és a Pozsonyi Rendőr-akadémia.
28

56

II. fejezet. Az egykori parancsnokok visszaemlékező gondolatai a hivatásról…

A személyiségformálás/nevelés fő célkitűzései:
– Olyan önálló, sajátos intézményi arculat, atmoszféra megteremtése, amellyel
minden hallgató és oktató azonosul, valamint olyan példaértékű szolgálati
és munkarend, fegyelem, alakiság kialakítása és fenntartása, amely a hallgatónak tartást ad, megedzi, és hozzászoktatja a tiszti beosztásban rá váró
terheléshez.
A tudományos kutatás fő célkitűzései:
– A főiskolai és a rendvédelmi tudományos kapacitások egyesítésével feltárni,
rendszerezni, kidolgozni, megteremteni a rendészet/rendvédelem tudományelméleti alapjait, elveit, strukturális és tartalmi elemeit, kutatási területeit,
módszereit, eszközeit annak érdekében, hogy a rendészet/rendvédelem önállósulhasson más tudományágaktól, és hozzájáruljunk egy önálló hazai diszciplína
megalkotásához.
– A tudományos kutatással járuljunk hozzá a büntetés-végrehajtás, a határőrség,
a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség folyamatos korszerűsítéséhez és ahhoz, hogy
valóra válthassák európai integrációs törekvéseiket, és minden szempontból eurokonform, hatékony, gazdaságos szervezetként lépjenek a 21. századba.
– A kutatási prioritások meghatározását és a finanszírozási feltételek előteremtését
követően alapkutatások és alkalmazott kutatások elvégzésével fokozni kell a főiskolai oktatómunka hatékonyságát, elősegíteni az oktatók és hallgatók tevékenységét,
megalapozni a tudományos képzést és minősítést, elősegíteni a főiskola képzési
rendszerének és működésének korszerűsítését, támogatni társulási, szövetségi
törekvéseit, támogatni egyetemmé válási szándékát.
A hallgatókkal kapcsolatos fő célkitűzések:
– A nappali tagozaton tanuló hallgatók számának fokozatos növelése, a nappali
és levelező tagozatos hallgatók arányának javítása.29
– Együttműködve a megrendelőkkel, a hallgatók jogállásával, jogaikkal és kötelezettségeikkel, érdekképviseletükkel kapcsolatos jogszabályok és belső rendelkezések kodifikációját, jogharmonizációját követően a főiskola–hallgató–megrendelő
viszonyrendszer példaértékű kialakítása és magas szinten való tartása.

A főiskola a rendszerváltás kezdete óta biztosította az oktatás folyamatosságát. Ezt jelzi, hogy
az eltelt 7 év alatt összesen több mint 3000 tisztet adott a rendvédelmi szerveknek. Az akkreditációs
időszakban a képzés 3 éves nappali tagozaton mintegy 7 60 fős és 4 éves levelező tagozaton közel
1700 fős hallgatói létszámmal valósult meg. Az 1993. szeptember 1-jénhatályba lépett felsőoktatási
törvény nyomán az RTF másoddiplomás (egy-, illetve kétéves) levelező képzései kifutó jelleggel
megszüntetésre kerültek. Az 1996/1997-estanévben történt diplomaosztás pedig az utolsó mozzanata
volt az átmenetileg indított hároméves másoddiplomás levelező képzésnek. 1997-től az RTF átállt
a hároméves nappali és a négyéves levelező tagozatos képzésre. Majd a mintegy négy évtizedet
megélt főiskolai alapképzés a nappali tagozaton 2 008-ban, a levelező tagozaton pedig 2 009-ben
befejeződött.
29
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Az oktatókkal kapcsolatos fő célkitűzések:
– Az oktatói létszám30 optimalizálásával, az oktatók képzettségének, gyakorlati
tapasztalatainak szinten tartásával, idegen nyelvi felkészültségének fejlesztésével,
pedagógussá válásának intézményi elősegítésével, a tudományos képzés és minősítés lehetőségének támogatásával egy sokoldalú és magas fokú értékeket hordozó
oktatói kar létrehozása és megőrzése.
Rá kell mutatni, hogy az RTF sem ekkor, sem később nem zárkózott el a katonai felsőoktatási intézményekkel való – egyenrangú partnerségen alapuló – kapcsolattól. Ez alapvetően a kapcsolódó témák közös kutatásaira, a tudományos minősítésben való részvételre
és az egyes metodikák kölcsönös átadására kiterjedő együttműködést ölelte fel.
Az 1997/98. tanévben megtörtént az RTF intézményi akkreditációja. A MAB Plénumának 1 999-benhozott határozata szerint az intézmény tovább folytathatja képzési
és kutatási tevékenységét, mert az RTF valamennyi szaka sikerrel „vette” az akadályt.
A szakok erős, illetve megfelelő minősítést kaptak a soron következő 2008/2009. tanévi
program akkreditációig.
A belügyminiszter RTF-en tartott évezred végi vezetői értekezletén a fentiekkel
együtt – többek között – már jelenthettem azt is, hogy:
– A képzésben érintett rendvédelmi szervek országos parancsnokságaival az 1998-as
év folyamán együttműködési megállapodásokat kötöttünk.
– Az RTF-en ebben az időszakban az oktatás kilenc szakon folyt: bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, igazgatásrendészeti, büntetés-végrehajtási, gazdaságvédelmi, határrendészeti, vámigazgatási, pénzügynyomozói szakon31 lehetett felsőfokú szakképesítést szerezni.32 Az alapképzés mellett a képzés posztgraduális
formáit az 1998 tavaszától az intézménybe visszahelyezett Rendőrtiszti Főiskola
Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete (RTF RVTKI) látta el,
amely fontos színtere volt a rendvédelmi tisztek intézményesített, tervszerű szakmai
továbbképzésének, vezetőképzésének, a rendvédelmi szervekhez kerülő civil diplomások felsőfokú szakmai képzésének, valamint a rendészeti alap- és alkalmazott
kutatások koordinálásának.

30
Az akkreditáció idején az RTF főállású oktatóinak létszáma 156 fő volt, közülük 142 fő rendelkezett
oktatói címmel. A tantestületben továbbá 7 fő nyelvtanár és 7 fő szaktanár dolgozott. Az oktatói címek
megoszlása a következő volt: 10 fő főiskolai tanár, 22 fő docens, 72 fő adjunktus, 38 fő tanársegéd.
Az oktatók sorában 128-an egyetemi, 28-an pedig főiskolai végzettséggel rendelkeztek. A főiskolán
19 fő tudományos minősítéssel rendelkező oktató (1 fő akadémia doktor, 1 8 fő kandidátus) dolgozott.
Az oktatók megoszlása alkalmazási jogviszonyok szerint 68 fő hivatásos és 88 fő közalkalmazott volt.
Az oktatói kar stabilitást mutatott, létszámhiány nem volt.
31
Meg kell jegyezni, hogy a szakok száma tovább bővült. Még 1999-benkormányrendelet született, amely
biztosította – a rendőrség egyébként hosszú idő óta jelentkező képzési igényének teljesítéseként – a gazdaságvédelmi szak 2 000-bentörténő indítását. 2 003-tólpedig katasztrófavédelmi, illetve 2 006-banmagánbiztonsági szakkal bővült az RTF képzési kínálata.
32
A képzés két tagozaton folyt. A nappali tagozaton 2 880 órás (6 féléves) órakeretben, amelyhez
hozzáadódott a képzési időszakot megelőző 5 hét időtartamú alapkiképzés, valamint az első és második év befejezését követő 1-1 hónapos kötelező szakmai gyakorlati idő. A levelező tagozaton 610 órás
(8 féléves) keretet alapul véve kellett a diploma megszerzéséhez szükséges ismereteket közvetíteni
a hallgatóknak.
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– Az érintett időszakban összesen 61 témában folyt kutatás, amelyek közül 20 témát
a Rendészti Kutatóintézet, 41 témát pedig a tanszékek gondoztak. A következő évi
kutatási terv 1 02 téma kutatását irányozza elő.33
– Távlati célkitűzéseink között pedig megfogalmazhattuk, hogy a főiskola a rendvédelmi oktatás mellett a rendészeti tudományos kutatás centrumává váljék.
– Kiadásra kerültek a főiskola minőségbiztosítási irányelvei, amelyekben alapvető
követelményként fogalmaztuk meg, hogy az RTF-en folyó oktató- és nevelőmunka
minőségének biztosításában elsődlegesnek kell tekintenünk a fenntartó és a rendvédelmi szervek szakmai követelményeit.
Talán az eddigiekből is kiderül, hogy ebben az időszakban az RTF életében a súlyponti
kérdés az volt, hogy maradhat-e intézményünk a honi felsőoktatás berkeiben, sikerül-e
az előrehozott akkreditáció, volt-e értelme annak, hogy kockáztattunk. Azonban nem
hagyható említés nélkül, hogy az RTF mindennapi élettevékenységének (oktató-, nevelő-,
kutatómunka) zavartalan biztosítása mellett több, egyébként nem kis horderejű feladat
is megoldásra került. E helyt csak felsorolásszerű említésükre adódik lehetőség.
– Az akkreditációt követően – a MAB-határozatnak megfelelően – a nappali és a levelező tagozaton egyaránt kötelezővé vált a középfokú, C típusú, szakmai anyaggal
bővített nyelvvizsga, ami kijelölte a nyelvi képzés területén soron következő feladatainkat.
– Rugalmasan készen álltunk új ismeretanyagok – például áldozatvédelem vagy
kisebbségek védelme – befogadására és az oktatásba történő beépítésére. Ez utóbbival összefüggésben megkezdtük a roma kultúrkörbe tartozó ismeretek átadását.
– Körvonalazódott annak lehetősége, hogy a főiskola előkészíti és bevezeti a civil
szféra biztonsági, személy- és vagyonvédelmi felsőfokú szakembereinek képzését
is.
– Az RTF nemzetközi színtéren való elismertségének jeleként tagja lett a kétévente
más-más országban megrendezésre kerülő Közép- és Kelet-európai Rendőr-akadémiák Rektori Konferenciájának. Intézményünk nevében a soron következő
V. Konferenciát 1997. szeptember 24–26-ramagam hívhattam össze Budapestre.34
– De ebben az időszakban került többek között sor a levelező tagozatnak a Gellért-hegyről (Alsóhegy utca) az RTF-re költöztetésével összefüggő – különösen
a gazdasági igazgatóság állományára jelentős többletteherrel járó – logisztikai feladatok végrehajtására; 1999 márciusában az 50 éves a rendőrtisztképzés jubileumi
rendezvényeinek a lebonyolítására; illetve a korábban megszüntetett osztályfőnöki
rendszer visszaállítására.
Tudományos fokozattal ekkor16 főállású munkatársunk rendelkezett. Fokozat megszerzésére irányuló
képzésben pedig 19 főállású személy vett részt.
34
A konferencia témája az Átalakuló rendőrség a demokratikus jogállamban volt. A tanácskozáson hazánkkal együtt 14 ország rendőrségi felsőoktatási intézményének rektora vett részt (az Egyesült Királyságból,
Ausztriából, Belorussziából, Csehországból, Hollandiából, Lengyelországból, Litvániából, Németországból,
Oroszországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából). Az egyébként német kezdeményezésre öt évvel korábban létrejött rektori fórumon a szűkebb régió mellett – amint látható – mindig megjelentek nyugat-európai országok is. A budapesti tanácskozás fontos állomása volt annak a folyamatnak,
amelynek célja az euroatlanti csatlakozás ütemének megfelelően az volt, hogy a jövőben egységes, az egész
európai térséget átfogó szakmai együttműködés alakuljon ki az érintett oktatási intézmények között.
33
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Az ezredforduló utáni öt év történései
„Törlesztés” a rendészettudománynak

A 20. század utolsó évében megtörtént sikeres intézményi akkreditáció természetesen
rámutatott azokra a hiányosságokra is, amelyek pótlására hosszabb-rövidebb határidő
kitűzésével kötelezték a főiskolát. Az akkreditációra való felkészülés önmagában is feszített munkatempót kívánt. Annak tudata, hogy az RTF felsőoktatási intézmény maradhat megnyugvást hozott ugyan a főiskolai közösség számára, azonban az előttünk álló
feladatok vonatkozásában kisebb munkaterhelésre a 21. század küszöbére érve sem
számíthattunk. A felsőoktatási „létből” fakadó mindennapi feladataink mellett számos
tennivalónk adódott az irányító főhatóság által – a jogszabályokból eredő jogosítványaik
érvényesítése érdekében – meghatározottaknak való megfelelés miatt is.35 A BM feladatszabása és a Magyar Akkreditációs Bizottság határozata alapján a sikeres akkreditációt
követően feladattervet adtam ki a meghatározottak eredményes végrehajtása érdekében.
E feladatokat az RTF kollektívája időarányosan teljesítette. Így többek között:
– A nappali és a levelező tagozatok első évfolyamain már korszerűsített tanterv
alapján végeztük az oktatómunkát.
– A tantervben meghatározott, illetve a tanórarenden kívüli speciális kollégiumokkal
és tájékoztatókkal a képzés időtartamát és a hallgatók napi elfoglaltságát felemeltük. A hallgatók terhelésének további fokozását eredményezte, hogy a tanórák
időtartamát 4 5 percre emeltük.
– Az idegen nyelvi képzés hatékonyságát tovább fokoztuk. Amint erre korábban már
utaltam, a záróvizsgára bocsátás feltétele a szakmai anyaggal bővített, C típusú,
középfokú nyelvvizsga letétele lett.
– Elemeztük az euroatlanti integrációhoz való csatlakozásból eredő követelmények,
ismeretek megjelenését a főiskola irányító- és képzési dokumentumaiban. A levont
következtetések alapján kiegészítettük a főiskola küldetésnyilatkozatát, fejlesztési
stratégiáját. Tantárgyainkat a szükséges európai uniós, illetőleg NATO-val kapcsolatos témákkal, kötelező és ajánlott irodalmakkal kiegészítve, szakonként eltérő
mélységben mindkét tagozaton és minden évfolyamon oktattuk.
– A BM Oktatási Főosztályával – később Oktatási Főigazgatóságával –, továbbá
a képzésben érdekelt rendvédelmi szervek országos vezetőivel és más képviselőivel
Nem lenne teljes a kép, ha nem említenék meg néhány olyan problémát, amelyek nehezítették alapfeladataink (oktatás-nevelés, kutatás) elvégzését. Már az ezredfordulót megelőzően is érzékelhető volt
a helyszűke. A létszámnövekedéssel ellentétes irányú változásként a főiskola – mint utaltam rá – elveszítette az Alsóhegy utcai objektummal a teljes levelező tagozat tantermeit és kollégiumát, amit nem sikerült
maradék nélkül kompenzálni. 2002-benmár az ötödik tanévet tejesítettük úgy, hogy évfolyam-előadásokat
tartottunk a főiskola éttermében is. Az objektum szűkössége tovább fokozódott az új szakok hallgatóinak
és az új tanszékek oktatóinak, dolgozóinak belépésével. Mindezek következtében a tanszékeken, az oktatási
termekben és a kollégiumban egyaránt nagy volt a zsúfoltság. Az új évezred kihívásaira a főiskola részben
a múlt század technikájának birtokában készítette fel hallgatóit, az előadók, tantermek állapota és technikai felszereltsége jórészt elavult (ezalól a nyelvi laboratórium, a számítástechnikai és közlekedési kabinet
képeztek kivételt). Nem volt saját lőterünk, uszodánk, gyakorlótereink és gyakorlópályáink. A főiskola
épületeinek állaga az anyagi források hiánya miatt el nem végzett felújítások következtében folyamatosan
romlott. A kommunális helyiségek száma kevés volt, és a meglevők egy részének minősége kritikán aluli
volt.
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a főiskola vezetése folyamatos, illetve rendszeres kapcsolatot tartott. Az együttműködést egyebek között például a közös kutatások elvégzésére, az oktatásban
és vizsgáztatásban való közreműködésre, az oktatói állomány szakmai továbbképzésére, a hallgatók szakmai gyakoroltatására, a hallgatói létszám kialakítására
is kiterjesztettük.
– Több jogi karral (PTE ÁJK, ME ÁJK, SZTE ÁJK, ELTE ÁJK) és az Államigazgatási Főiskolával alapos előkészítést követően megkötöttük a közös tudományos
kutatások, átoktatások, oktatásmódszertani tapasztalatok cseréjét és a folyamatos
információáramlást célzó együttműködési megállapodásokat.
Megvizsgáltuk a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiából 1996-banZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmé vált intézménnyel való együttműködés lehetőségét.36 Az RTF
álláspontját hűen tükrözi Finszter professzor idevágó gondolata, amely szerint a világ
új kihívásai valóban komoly feladatok elé állítják a honvédelmet és a rendvédelmet egyaránt. A jelek arra utalnak, hogy a jó megoldásokat e két szakma képviselőinek saját
kompetenciájukban kell megtalálniuk, ami nem zárja ki a szoros együttműködést, de
a munkamegosztást inkább erősíteni, és nem fellazítani szükséges.
Létrejött az RTF Tudományos Tanácsa, amely hatékonyan segítette a főiskola vezetésének és az RTF Főiskolai Tanácsának a tudományos élet irányítására vonatkozó döntéseit. Az oktatói kar minőségi mutatóinak javítása, tekintélye növelése érdekében is
fokoztuk a tudományos tevékenységet. Az oktatók publikációs aktivitása növekedett.
2003-igújabb 13 fő tudományos fokozatot szerzett főiskolai tanárral növekedett a minősített oktatók száma.
– Az RTF tudományos munkáját illetően kedvező, marketingorientált szemléletváltozás volt tapasztalható. A rendszerbe állított fejlesztési csoport egyre növekvő
hatékonysággal látta el a kutatásszervezési, a hazai és nemzetközi kapcsolatfejlesztési és pályázati feladatokat.
A honvédelem stratégiai felülvizsgálata keretében már nem először vetődött fel a ZMNE és az RTF
integrációjának kérdése. A rendszeresen visszatérően, ismételten „felmelegített” ZMNE és RTF integráció
kérdésében a tudomány jeles képviselői is állást foglaltak. Így például az RTF rendszertani platformjáról – a rendészettudományokról, valamint a jogi és igazgatási képzési területről – Korinek László úgy
fogalmazott, hogy egyre inkább a civil társadalomhoz és a közigazgatáshoz kell közelítenünk. Katona Géza
szerint pedig a hadtudományokat és a rendészettudományokat – bár az előbbiek táborából sokan megkísérlik – tilos összemosni, mert beláthatatlan következményekkel járhat. Meggyőződésünk szerint a honvédség,
illetve a rendészeti szervek alkotmányos jogállása, eltérő rendeltetése és feladatrendszere, az általuk alkalmazott eszközök és eljárások, a tisztekkel szemben támasztott követelmények és elvárások a „fegyveres
erő”, illetve a „rendvédelmi szervek” tisztjeinek tudat- és érzésvilágában objektíven és szükségszerűen
létező különbségeket, eltérő identitástudatot, mentalitást, szakmai és vezetői felkészültséget igényelnek,
követelnek. Az RTF-nekmindezekre való tekintettel mindenekelőtt és döntően a jogász- és az igazgatási
képzéssel meglévő kapcsolatait kell megőriznie és fejlesztenie. Ezzel együtt a ZMNE sorozatosan visszatérő,
támadólagos kezdeményezéseire az RTF továbbra is konstruktív és korrekt partnerséget ajánlott és várt
a ZMNE-től. Bírva a BM vezetésének támogatását határozott álláspontunk volt, hogy az RTF a jövőben is
a belügyminiszter közvetlen felügyelete alá tartozó, autonóm felsőoktatási intézményként, maradéktalanul
megfelelve az eurokompatibilitás követelményeinek, saját alapjain továbbfejlődve működjék. Kiemelem
és nyomatékosan hangsúlyozom, hogy az NKE megalakulásával – ezt az elmúlt évek egyértelműen igazolják – a két „egyenrangú” kar (HHK és RTK) együttműködése partneri és a képzés valamennyi területén
példamutató.
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– A rendvédelmi szervezetekkel való kutatási együttműködés kiszélesítésével növeltük a főiskola által kutatott témák számát, ezenbelül az alkalmazott kutatások
arányát.
– Felértékelődött az RTF Tudományos Diákköri Tanácsának – mint a főiskola tudományos diákkörei vezetőinek konzultatív tanácskozó testületének – szerepe, különösen az országos diákköri vetélkedőkre felkészülés időszakában.
– A nemzetközi folyamatokhoz kapcsolódva külföldi partnerek (ILEA, KERA,
AEPC,37 PFA, LSOP) támogatásával kezdeményeztük a rendvédelem tudományelméleti alapjainak, elveinek, strukturális és tartalmi elemeinek fogalmi tisztázását,
tudományrendszertani helyének kijelölését.
– Az oktatók publikációs lehetőségeinek kiszélesítése, a kutatási eredmények oktatásba való bevitelének felgyorsítása érdekében újraindítottuk a korábban gazdasági okokból szünetelő főiskolai periodikáinkat, az Új Rendészeti Tanulmányokat és a Főiskolai Figyelőt, valamint bevezettük a felsőoktatási intézményekben
rendszeresített Acta mintájára a Rendvédelmi Füzetek kiadványt, illetve a Magyar
Rendészetet.
– A felsőoktatásban követelményként meghatározott minőségbiztosítás keretében
megtörtént a teljesítménymérés helyzetfelmérése, elemzése, illetve a tapasztalatok
alapján továbbfejlesztésre kerültek az oktatói teljesítmények mérési, minősítési
elvei, módszertana.
– Az RTF Tanácsa elfogadta a nevelési célok elérése érdekében kidolgozott nevelési
programot.
– A polgári pályázók első tanévet követő hivatásos állományba vétele erősítette
a hallgatók kötődését az adott szakhoz, az adott megrendelőhöz és a főiskolához
is, kedvező feltételeket teremtett a gyakorlatias tisztképzéshez, azon belül a parancsnoklási készség fejlesztéséhez, a tudat- és magatartás-formáláshoz.38
– A tantervbeni módosulásokkal és a hangsúlyeltolódások révén a korábbinál nagyobb
szerepet kapott a képzésben a parancsnoki munkára történő felkészítés – a büntetés-végrehajtási és a határrendészeti szakokhoz hasonlóan – a rendőri szakokon is
(különösen a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti szakon).
37
Az RTF – jelentkezését követően – tagja lett az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének (Association of European Police College) egy olyan, vezető beosztású rendőrtiszteket képző intézményként,
amelynek országa 1950. november 4 -énRómában aláírta az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt. Emellett továbbra is fenntartottuk tagdíjas kapcsolatunkat az Európai
Rendőr-akadémiával, a CEPOL-lal (Collége Européen de Police).
38
E tanulmány által tárgyalt időszakban egyébként „változatos” képet nyújtott a hallgatói jogviszony,
illetve ennek változásai. A részletekbe nem bocsátkozva, a következőket jegyzem meg. A levelező munkarendben tanulók – tekintettel arra, hogy nem a polgári életből kerültek az RTF-re – alapvetően hivatásos
állománybeliek voltak. Ez jellemző volt a „zártpályás” beiskolázású szakok nappali tagozatos hallgatóira
is. Egyéb vonatkozásban pedig (döntően polgári pályázók esetén) az eltelt mintegy tíz év alatt – itt nem
részletezendő okok, illetve szabályozók mentén – megjelent az ösztöndíjas, próbaidős hallgatói jogviszony
is. 2 004-benpedig már tényként kellett kezelnünk, hogy az állomány összetétele gyökeresen megváltozott. Nincsenek hivatásos osztályaink (közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, büntetés-végrehajtási),
és mindössze kettő hivatásos, kettős jogállású hallgató volt a 166 fős ösztöndíjas évfolyamban. Magam is
osztom azt az álláspontot, miszerint komoly vívmányként értékelhető az erre nyitott szakokon a nappali
munkarendben tanuló hallgatók kettős jogállásának – később, már az NKE időszakában történő – bevezetése.

62

II. fejezet. Az egykori parancsnokok visszaemlékező gondolatai a hivatásról…

– A gyakorlati foglalkozások számának növelésével, a gyakorlatias módszerek
alkalmazásával, illetve a szakmai szervek lehetőségeinek jobb kihasználásával
is kifejezésre jutott az a törekvés, hogy az RTF ne csak „ügyintézőket”, hanem
munkatársaik tevékenységét is tervezni, szervezni, ellenőrizni, segíteni, irányítani
tudó, értük felelősséget vállalni képes vezetőket, parancsnokokat képezzen.
Feldolgoztuk a BM hároméves fejlesztési koncepcióját és ez, illetve a főiskola korábban
elfogadott küldetésnyilatkozata és fejlesztési stratégiája alapján véglegesítettük az RTF
hároméves fejlesztési koncepcióját.
A BM 2003-banelrendelte az RTF átfogó ellenőrzését. A 2005-ösvisszatérő ellenőrzés
megállapította az átfogó ellenőrzés alapján készített intézkedési tervünkben foglaltak
időarányos végrehajtását.
Az uniós csatlakozásunkat megelőző években már hazánkban sem lehetett kérdéses,
hogy a rendészeti tisztképzés feladataira jelentős hatást gyakorol az, hogy Európa egyesülésének folyamatában a nemzeti szempontok veszíthetnek a jelentőségükből, s egyre
inkább számítani lehet az európai dimenzió érvényesülésére.
2004. május 1-jénhazánk az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, de az RTF egyemmé
válása szempontjából is több kiemelkedő fontosságú esemény történt. Már ebben a hónapban „felpörögtek” az események. Az RTF Tanácsa május 1 2-énelfogadta az A bolognai
folyamat adaptációja az RTF-en című előterjesztést. Május 14-énpedig felterjesztettük
a MAB-nak – bírva a BM és a megrendelő szervek támogatását – a felsőoktatási alapszakokhoz szükséges szakalapítási beadványt. A MAB a 2004. szeptember 2 9-énhozott
határozataival támogatta a bűnügyi igazgatási, illetve a rendészeti igazgatási alapszak
képzési és kimeneti követelményeinek (a szakalapításoknak) az engedélyezését.39
A tudományos kutatással összefüggő elvárások kapcsán – akárcsak korábban – folyamatosan érzékelhettük, hogy a BM-mel, valamint a képzési profilunkban érintett rendészeti szervekkel szemben megnövekedett minőségi követelmények miatt a főiskola
tudományos tevékenységének a rendészeti képzés minőségének biztosítását és tudományos megalapozottságának fejlesztését kell szolgálnia. Ezért a képzés minőségének
magas szintű biztosítása mellett arra törekedtünk, hogy kutatási eredményeink minél
hamarabb jussanak el a végrehajtókhoz, járuljanak hozzá a rendészeti szervek gyakorlati
tevékenységének közvetlen támogatásához. Kijelöltük a középtávú kutatási prioritásokat,
amiben – hazánk uniós csatlakozásából fakadóan – kitüntetett szerepet kaptak a BM
Ezek birtokában az RTF Tanácsa 2005. februárban elfogadta, majd ezt követően benyújtottam a felsőoktatási alapképzési szakok 2006/2007. tanévtől történő szakindítási kérelmét. A képzés a nappali tagozaton
hároméves, a levelezőn négyéves. Bűnügyi igazgatási alapszak szakirányai: bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirány. Rendészeti igazgatási alapszak szakirányai: büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi,
vám- és jövedéki igazgatási szakirány. Tudomásul vettük tehát, hogy a jövőbeli bűnügyi igazgatási szakunkon a bűnügyi nyomozó, a gazdaságvédelmi nyomozó és a pénzügyi nyomozó szakok, illetve a rendészeti
igazgatási szakon a büntetés-végrehajtási, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi,
a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi és a vámigazgatási szakok szakirányokká válnak. Megértettük, hogy
a főiskolai szakoknak a jövőbeli szakiránnyá válása egyenes következménye a bolognai követelményeknek
megfelelő szakszámcsökkentésnek és szakintegrációnak. Tudtuk, hogy ez egyáltalán nem jelent visszalépést
a képzési célokban, követelményekben, összességében a főiskolán folytatott rendészeti tisztképzés minőségében és rangjában, hiszen a rendészeti felsőoktatás a jogi és igazgatási képzési területen az igazgatási képzési
ágba illesztett, korszerűsített rendészeti képzési programokat fogja össze.
39
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hároméves fejlesztési koncepciójához, valamint a hazai kriminálpolitikai és rendészeti
koncepcióhoz kapcsolódó kutatási feladatok.40
Tudományos-kutató tevékenységünknek lendületet adott, hogy sikerrel zárult a rendészettudomány önállósulására irányuló – több éve elhúzódó – folyamat. E folyamatnak
egyik jelentős állomása volt 2003 novemberében a Magyar Tudomány Napja alkalmából
rendezett Nemzetközi Tudományos Konferenciánk, amelyet annak szellemében rendeztünk meg, hogy elérjük a rendészettudomány önálló diszciplínaként történő elfogadtatását, illetve a Magyar Tudományos Akadémia tudományági besorolási rendszerében való
elhelyezését. Az Akadémia IX. osztálya kész volt befogadni és gondozni a rendészettudomány területén keletkezett disszertációkat, kutatási eredményeket.41
Az RTF mint gesztor háttérintézmény bázisán 2004. május 24-én – több tagozattal – megalakult a Magyar Rendészettudományi Társaság.42 Az MRTT megalakulásával
néhány év előkészítő munkája érett be. Újabb néhány év múlva további – jelentős – adósság „törlesztésére” került sor a rendészet(tudomány) felé. Az MRTT főtitkárának a rendészettudományi bizottság létrehozására – az MTA elnökéhez, főtitkárához és a IX. osztály elnökéhez – benyújtott javaslata meghallgatásra talált. Később, már főigazgatói
megbízásom lejárta után, 2007-benlétrejött az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok
Osztálya Rendészettudományi Bizottsága (2012-tőlÁllam- és Jogtudományok Bizottsága
Rendészeti Albizottsága). Az RTF 2005. évi kutatási tervének összeállításakor pedig már
messzemenően figyelmet kaptak az MRTT kutatási elképzeléseiben szereplő projektek.
Kiemelést érdemel, hogy 2005-ben az RTF Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző
és Kutatóintézete átszervezéssel a BM Oktatási Főigazgatóság irányítása alá került.
Új kihívások

Az évtized közepére a társadalom életére jelentős hatással lévő folyamatok, többek között
a globalizáció, a jogharmonizációs kötelezettségek, a nemzetközi szervezett bűnözés
fokozatos térhódítása, új bűnözési formák (például kiberbűnözés) megjelenése jelentős
kihívást támasztottak – nem csak a honi – rendvédelmi szervezetek elé. Ezek egyúttal
meghatározták azokat a főbb kérdéseket, fejlesztési irányokat, amelyekre a rendészeti
felsőfokú képzésnek adekvát válaszokat kellett adnia.43
2015. július 31-én lejárt második főigazgatói ciklusom. Örömmel töltött el, hogy
azok közé sorolhatom magam, akik úgy foglalhatták el a Rendőrtiszti Főiskola vezetői
székét – akár parancsnokként, akár főigazgatóként –, mint akik annak idején Györök
40
2003-bana főiskola oktatói (kutatói) közül 34 fő rendelkezett tudományos fokozattal és 12 fő vett rész
szervezett vagy egyéni PhD-képzésben. Még ebben az évben szervezetileg megújult a Rendőrtiszti Főiskola
Tudományos Tanácsa, amelynek munkájában már minden tanszék képviseltette magát.
41
Nem szabad megfeledkezni Szabó András akadémikus, alkotmánybíró – a rendészettudomány (rendőrtudomány) akadémiai befogadása, elismertetése érdekében végzett – tevékenységéről, elévülhetetlen
érdemeiről.
42
Elnöknek Korinek László akadémikus, főtitkárnak dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy lett megválasztva.
43
A legfontosabbakat kiemelve: folyamatos feladat a tantervek változó igényeknek megfelelő felülvizsgálata, aktualizálása, az oktatásmódszertan fejlesztése, a rendőri cselekvés tanának (a rendőrtudományoknak)
folyamatos, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert, a gyakorlatban hasznosítható eredményeket
felmutató művelése.
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Ferenc rendőr vezérőrnagy, az RTF alapító parancsnoka meghívására maradtak az intézményben. A törvény által engedélyezett nyolc évig tartó vezetői periódusomat követően
az RTF irányítását a főigazgatói beosztásra kiírt pályázat nyerteseként – korábban nyolc
évig az RTF főigazgatójának oktatási helyettesi beosztásában mellettem szolgáló – dr.
Sárkány István r. dandártábornok (később r. vezérőrnagy) úr vette át. Az új főigazgató (majd főiskolai rektor) megújuló energiával vetette bele magát a soron következő
feladatok elvégzésébe. Erre szükség is volt, hiszen – amint erre korábban már utalás
történt – a bolognai folyamatból adódó kötelezettségek értelmében, a korábbiaktól eltérően, 2006-tól(felmenő rendszerben) a rendészet területén már a „korszerű” – lineáris
és többciklusú – felsőoktatási tevékenységet folytató intézmény irányítása vált feladattá.44 A korábbi értékek megőrzése mentén a továbblépés, egyúttal a minőség biztosítása
komoly kihívást jelentett. Az előttünk sorjázó tennivalók komoly felelősséget róttak úgy
az RTF új vezetésére, mint állományára.
Felhasznált irodalom
Jogszabályok
1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

Emlékeztetők, előterjesztések, tájékoztatók, jelentések, tervezetek, jegyzőkönyvek
A MAB 1 997/4/XV/1. sz. határozata
A rendészeti felsőoktatás korszerűsítésének koncepciója. Tervezet. (1994. május)
Előterjesztés a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) munkájáról. (1996. október 15.)
Intézkedés az intézményi akkreditációs eljárásra történő felkészülés feladatainak végrehajtásáról. (1996. május 9 .)
Javaslat a rendőrtisztképzés koncepciójához, szervezeti és szakirányítási megoldásaihoz.
(1996. október 2 .)
Összefoglaló beszámoló jelentés a Rendőrtiszti Főiskola 1994. évi munkájáról. (1994. december
18.)
Az EU-kompatibilis rendészeti felsőoktatás első képzési főciklusában, az alapképzésben felsőoktatási
alapfokozatot (BA) és felsőfokú rendészeti szakképzettséget lehet szerezni. Az erre épülő második képzési főciklus, a mesterképzés mesterfokozatot (MA) és az azt igazoló rendészeti mesteroklevelet biztosít.
A Bologna-rendszerű képzésben – mint arra már utaltam – a korábbi bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi
nyomozó és pénzügyi nyomozó szakok a bűnügyi igazgatási szak szakirányaivá váltak, a rendészeti igazgatási szak szakirányaivá pedig a korábbi büntetés-végrehajtási, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti,
a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi és a vámigazgatási szakok váltak. Még
2005 decemberében engedélyezte a MAB a rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakiránnyal való
kiegészítését, egyúttal az RTF-en történő indítását. A szakirányokon a 2006/2007. tanévtől kezdődhetett
a képzés. A BA-szakokon megszerezhető képesítések (a választott szakirányra utalva): bűnügyi igazgatási
szervező, rendészeti igazgatási szervező. Az alapképzésben megszerzett képesítés birtokában a végzettek
hivatásos tisztként, köztisztviselőként vagy közalkalmazottként kezdhették meg szolgálatukat.
44
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Szakkönyvek, kiadványok
20 éves a Rendőrtiszti Főiskola. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 1991.
Budaházi Árpád (szerk.): Jubileumi Évkönyv – 40 éves a Rendőrtiszti Főiskola (1971–2011).
Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2 011.
Czéh György (szerk.): Tények és képek a rendőrtisztképzés történetéből. Budapest, BM
Könyvkiadó, 1988.
Illés György (szerk.): Jubileumi Évkönyv – 30 éves a Rendőrtiszti Főiskola (1971–2001). Budapest,
Rendőrtiszti Főiskola, 2 001.
Tóth Nikolett Ágnes: 45 éves a rendészeti felsőoktatás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus,
2019. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/6926
Virányi Gergely: Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. Budapest–Pécs, Dialóg
Campus, 2019. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/13022

Prof. Dr. Sárkány István45 r. vezérőrnagy, főigazgató, majd rektor és dékán,
2005–2012 között
Intézményvezetői tevékenységemet mind a Belügyminisztérium és a rendvédelmi
szervek, mind a kollégák és a hallgatók tekintetében szolgálatnak tekintettem. Az itt
következő rövid elemzésben ennek tartalmát, az intézményvezetői krédómat összegezem.
Egy felsőfokú tanintézet „hitelességét” az iránta való hallgatói érdeklődés dokumentálja. Meghatározó jelentőségűnek tartottam a főiskola hallgatóival, a hallgatói önkormányzattal a korrekt kapcsolattartást. Ennek fórumai a közösen szervezett találkozók
voltak, amelyek kipróbált keretet biztosítottak a vezetői elvárások és a hallgatói igények
közvetítése felé. A főiskola vezetése és a hallgatói önkormányzat közötti kapcsolatot
az indokolt szigorúság és az ígéretek kölcsönös és következetes számonkérésének lehetősége és természetesen azok betartása jellemezte.
A tananyagon kívül igyekeztem olyan ismereteket átadni a hallgatóknak, amelyekre
mindig szükségük lehet, s amelyek fontosságát és helyességét az élet rendre visszaigazolta. Felhívtam figyelmüket a tanulmányok folytatása során a tudomány tiszteletére
és feltétlen alázatára, az előítélet-mentes, empátiás gondolkodás fontosságára, a folyamatos önképzés igényére, de arra is, hogy bármennyire is biztosak valamiben, azért
velük szemben másnak is lehet igaza. Nem lehetnek igazságosak, ha nem emberségesek,
és nemcsak azért tartoznak felelősséggel, amit megtettek, hanem azért is, amit nem.
Összességében Márquez gondolatát közvetítettem: „A gyermekeknek szárnyakat adnék,
de hagynám őket, hogy repülni maguk tanuljanak meg.”
Az intézményvezetés terén három munkaszervezési elv megvalósítását tartottam
fontosnak. Ezek:
– kívülről csak az a szervezet támadhatatlan, amelyik belülről intakt, ezt kiegészítette
Prof. Dr. Sárkány István ny. rendőr vezérőrnagy, egyetemi tanár, professor emeritus volt a Rendőrtiszti
Főiskola utolsó főigazgatója, első és utolsó rektora, illetve a Rendészettudományi Kar első dékánja. Göncz
Árpád köztársasági elnök 1 994-bena Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel, Sólyom László pedig
2008-bana Magyar Köztársaság Érdemrendje tiszti keresztjével tüntette ki.
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– a vezetői munka átláthatósága, továbbá
– a döntés előkészítés közös volta, majd a döntés egyszemélyi jellege.
A vezetői tevékenység napi gyakorlása során az alábbiak megvalósítására törekedtem:
Az egyenességet tartottam a legfontosabb vezetői tulajdonságnak. Ha valakivel problémám volt, azt közvetlenül és nem az érintett háta mögött rendeztem. Egy vezetőt
azonosítanak a döntéseivel függetlenül attól, hogy azokat vállalja, vagy sem.
A döntéshozatal során nyugodt higgadtság, a következmények lehető legteljesebb felmérése és sok tapasztalat szükséges. Ennek hiányában, az indulatból hozott
döntések általában tévesek. A rossz döntés nem kívánatos következményekkel jár,
de még mindig jobb, mint a nem döntés, vagyis a döntés hiánya. A feladatok megoldása során az észszerűség keretei közötti legegyszerűbb kezelés, a gyorsaság,
a legalacsonyabb költség, a legkisebb munka-, idő- és energiaráfordítás melletti
maximális hatékonyság elérése vezetett. Ehhez az egyértelmű felelősségi viszonyok
megteremtése kapcsolódott.
Vezetői gyakorlatomban a szubjektivitást, a szimpátia alapján – különösen személyügyekben – történő döntéshozatalt igyekeztem kizárni. Motiváló tényezőnek – az irányadó jogszabályi keretek között – az intézményi érdekeket tekintettem.
Bár a munkát, a munkával elérhető célok megvalósítását elsődlegesnek tekintettem,
soha nem hagytam figyelmen kívül az intézmény emberarcúságának megőrzésére irányuló törekvést, vagyis azt, hogy ahol erre lehetőség kínálkozott, ott a szellem és a szív
az ész és az anyagi világ törvényei fölé kerekedjenek. A kollégák, munkakörre tekintet
nélkül, nem a beosztottaim, hanem a munkatársaim voltak. Úgy gondolom, hogy ezt
mindannyian tudták és érezték.
A sikert mindig közösnek tekintettem, a ritkán előforduló kudarcokért való felelősség a döntés jogát és kötelezettségét viselő vezetőé maradt. Ennek jegyében a vereséget
méltósággal, a győzelmet alázattal kell viselni. Vereség alapvetően az intézményben
kényszerűen végrehajtandó karcsúsítás során ért.
Vezetői tevékenységem során a konszenzusra, a kooperációra, a konstruktivitásra,
és nem a konfrontációra törekedtem. Mateknyelvre lefordítva: nem a legnagyobb közös
osztót, hanem a legkisebb közös többszöröst kerestem. Ennek megvalósításában a kreatív,
racionálisan és célszerűen gondolkozó, magukat nem kímélve dolgozó kollégák voltak
segítségemre. Váci Mihály írta a Még nem elég! című versében:
„Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!”

Nem kedveltem azokat a munkatársakat, akik számára az volt az agytorna, ha rázhatták
a fejüket. A karakteres vélemény nem mindig egyezhet meg másokéval.
A fegyelmezetten végzett, szakmailag korrekt munkát igyekeztem – a lehetőségek
határai között – maximálisan megbecsülni. Nem szerettem azt a „megoldást”, hogy
a vezető csak fizetgeti a beosztottait, akik ezért csak dolgozgatnak.
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A jó vezetőnek nem az önteltségben, hanem a mértéktartó szerénységben, a vezetni
tudásban, a határozottságban és az ezzel összefüggésben álló – az intézmény érdekeit
szolgáló – döntéshozatalban kell élen járnia. Ehhez az arányérzék megléte – amely csak
a gyakorlatban szerezhető meg – elengedhetetlen.
Úgy gondoltam, hogy beosztással nem lehet tekintélyt szerezni, de a beosztásban
végzett munkával, szakmai hozzáértéssel biztosítható aktuálisan a beosztás tekintélye.
Nem akkor leszünk magabiztosak, ha „mindig” igazunk van – hiszen ez nem is
lehetséges –, hanem akkor, ha nem félünk a tévedés lehetőségétől.
Nem felejtettem el, hogy voltam beosztott is. Egy vezető – főleg a nehéz körülmények között – nem tud mindig adni, de igyekeznie kell – amennyire teheti – nyugalmat
biztosítani. Kerültem az önmagáért való, a hatalomfitogtatást jelentő, vegzatúrával járó,
felfelé a határozottság, a keménység és a fegyelmezettség látszatát keltő, lefelé viszont
komolytalannak minősített, megmosolyogtató rendelkezések kiadását. Az egyes utasítások, feladatmeghatározások kialakítása során – ennek megfelelően – arra törekedtem,
hogy azok végrehajtása minden tekintetben kontrollálható legyen.
Mindez nem jelentette azt, hogy vezetői gyakorlatomban minden döntésemre vagy
kiadott utasításomra ez volt a jellemző. A valamire való törekvés nem azonos az ezzel
érintett cél tényleges elérésével. Aki az élete során gyakorolta a vezetést, főként aki
hosszú éveken át tette ezt, az tudja, hogy ennek következetes végigvitelére, kivétel nélküli megvalósítására nincs lehetőség. Az intézmény stratégiai érdekeit megjeleníteni
képes, a minisztériumi vezetés által ellenőrzött, hasznos, jövőt formáló lépéseket ma is
büszkén vállalnám.
A főiskolai munka koordinálásában, a döntés-előkészítésben segítségemre voltak
a vezetői értekezlet tagjai. Magukat nem kímélve dolgoztak. Szorgalmuk, a munkában
való odaadó részvételük nélkül nem érhettünk volna el sikereket. 2011. december 31-én,
az intézmény megszűnésének napján e grémium tagjainak sms-ben köszöntem meg
munkájukat, az intézmény melletti kitartásukat, tisztességüket, hűségüket.
Vezetői működésem legjelentősebb eredményének azt tartom, hogy sikerült egy
fegyelmezett, ugyanakkor emberarcú, a munka iránt alázatot és szenvedélyességet,
a komolyságot és – amikor lehetett – a humort is magáénak valló felsőoktatási intézményt
irányítanom, ahol az eredmények eléréséhez az biztosította a kulcsot, hogy az egyes
feladatok megvalósítása során az intézmény személyi állománya nem mögém, hanem
mellém állt. Egy vezetőre csak akkor tudnak „felnézni” a beosztottai, ha az nem nézi
le őket.
A legnagyobb megtiszteltetés az volt a számomra, hogy több mint 40 éven át szolgálhattam a hazai rendvédelmi felsőoktatás, a jövő rendvédelmi értelmisége képzésének
magasztos ügyét.
Az egykori főiskola egykori rektoraként – a jelen alkalmat is felhasználva – köszönöm
a fenntartó minisztérium, a rendvédelmi szervek, az együttműködő partnerintézmények
vezetésének támogatását! Mindez elégséges garanciát jelent ma is arra, hogy ez az intézmény meghatározó szereplő maradjon a honi rendvédelmi felsőoktatás immár egyetemi
rangra emelt színpadán.
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Dr. habil. Boda József46 vezérőrnagy, az RTK dékánja 2
 015–2018 között
Bevezetés
Saját tapasztalataim azt mondatják velem, hogy egy hivatás iránti elkötelezettség fokozatosan alakul ki az embernél. Általában hatással van erre a folyamatra a család, a közvetlen
környezet és a barátok. A különböző lexikonok és értelmező szótárak alapján olyan foglalkozásról beszélhetünk, amely megfelel az egyén személyes erkölcsi értékeinek, érzelmi
szükségleteinek. A Magyar értelmező kéziszótár szerint47 a hivatás valamely foglalkozás,
pálya iránti hajlamot, elhivatottságot, e hajlam alapján választott foglalkozást, életcélt
jelent.48 A személyes elkötelezettséget hagyományosan hivatástudatnak nevezzük.
A hivatás választására nálam valószínűleg a család volt elsősorban hatással, és főleg
a Nagyapám, aki gyalogos katonaként végigharcolta az I. világháborút, és a Tanácsköztársaság harcaiban is részt vett. Ő faragta az első, élethű fapuskámat, amellyel a környékbeli gyerekekkel „végigharcoltuk” a közeli erdőket és bozótosokat. A következő hatást
az ejtőernyőzéssel és az ejtőernyős katonákkal való találkozás jelentette, amikor 15 évesen jelentkeztem a Magyar Honvédelmi Szövetség szolnoki ejtőernyős szakosztályába.
1972-benköteleztem el magam a fegyveres, hivatásos szolgálat iránt, amikor a Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) felderítő szakára jelentkeztem. Szolgáltam a hazámat hivatásos katonaként 19 éven át, majd a Rendőrség Különleges Szolgálatának tagjaként, közben válságövezetekben a békét rendőri békefenntartóként, és vezettem egy
nemzetközi oktatási központot szintén rendőrként. Ez a rendőri hivatásos szolgálat is
19 éven át tartott. A következő nyolc évet nemzetbiztonsági területen és a rendészeti
felsőoktatásban töltöttem el. Bár 2018-bana nyugdíjba vonulás felső korhatárát elértem,
választott hivatásomat nyugdíjasként mint tanácsadó és oktató a mai napig gyakorlom.
A hivatásrend véleményem szerint az egyfajta hivatást végző személyek összességét
jelenti, így például beszélhetünk honvédelmi, közigazgatási és rendvédelmi hivatásrendekről. Ezen hivatásrendekkel kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket általában
jogszabályokba foglalják.49
A továbbiakban a hivatással, hivatástudattal kapcsolatos személyes élményeimet
szeretném megosztani az olvasókkal.
Hivatásos katonaként (1972–1991)
A KLKF elvégzése után (1976) fiatal tisztként nagyon büszke voltam arra, hogy mélységi felderítő csoportparancsnoki beosztást kaptam abban a városban, ahol felnőttem
és elkezdtem az ejtőernyőzést, Szolnokon. Nagyon szívesen foglalkoztam a sorállomáA szerző ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagy, 2 015–2018 között az NKE RTK dékánja.
Juhász József et alii.: Magyar értelmező kéziszótár. Budapest, Akadémiai, 1 987.
48
Juhász (1987) i. m. 5 51.
49
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról; 2011. évi CXCXI. törvény a közszolgálati tisztviselőkről; 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról.
46
47
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nyú katonák képzésével, és elég sok szabadidős programot is szerveztem a számukra.
Aktívan részt vettem az alakulat Kommunista Ifjúsági Szövetségének (KISZ) életében,
elsősorban kulturális és sportesemények szervezésével. Ez azt eredményezte, hogy a század sorállománya 1978-banengem választott meg a század KISZ-alapszervezetének
titkárává, ami nem igazán volt jellemző a hadseregben. Később fél évig még az alakulat
KISZ-bizottságát is vezettem a csoportparancsnoki munka mellett. Amikor azonban
át akartak minősíteni politikai munkássá, hogy az alakulat kinevezett KISZ-bizottsági
titkára legyek, nem vállaltam, mert a szakmánál akartam maradni. Két év hivatásos
szolgálat után, 1 978-banparancsnokaim javaslatára megkaptam a honvédelmi miniszter által adományozott a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, amire szintén
nagyon büszke voltam!
1981-benGyuricza Béla ezredes (ezds.), az 5. hadsereg felderítőfőnöke felajánlotta,
hogy vegyem át a 8. gépesített lövészhadosztály (gl. ho.) 42. önálló felderítő zászlóaljának
(ö. f. z.) mélységi felderítő századparancsnoki (mf. szd. pk.) beosztását az elődömtől, akit
beiskoláztak a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára (ZMKA). Megbeszéltem a családdal,
és 1981 nyarán Szolnokról Szombathelyre költöztünk a három kiskorú gyermekünkkel.
A szombathelyi laktanya akkor a legkorszerűbb volt az országban, hiszen a laktanyában
és annak közelében minden rendelkezésre állt a hatékony kiképzéshez (akadálypálya,
ejtőernyős raktár, ejtőernyős felkészítő pálya, harcjárművezetési pálya, korszerű tantermek, lőtér, repülőtér). Mi lettünk az 5. hadsereg (HDS) első kettős rendeltetésű mélységi
felderítő százada. Ez azt jelentette, hogy a korábbi ejtőernyős, gyalogos és gépjárművel
az ellenség mélységébe történő kijuttatás kiegészült harcjárművel történő alkalmazással
is. A század 6 db BMP–I-es harcjárművel és 6 db GAZ–69-es kisteherautóval rendelkezett.
1981 őszén – akkor még nem tudtuk, miért – nagyon érdekes ugrások sorozatára
került sor. Századkötelékben végrehajtott (3db MI–8-asszállító és 4 db MI–24-esharci
helikopter) ejtőernyős ugrást követően tábori repülőterek elfoglalását gyakoroltuk Bokrospusztán, Dunaújvárosban és Sorokpolányban. Azután eljött december hónap, és a századunk, a ho.-ok többi mf. szd.-ával ejtőernyős táborban volt Szombathelyen. Az egyik
ugrási nap végén az én századomat a 8. gl. ho. teljes állományával együtt mozgósították. Hat órán belül bevonult hozzám a hiányzó két első időszakos felderítő távírászt
helyettesítő tartalékos katona. Vezetésemmel megtörtént a harckészültségi ejtőernyők
áthajtása, és a század a felderítő zászlóalj részeként besorolt az induláshoz. Hivatásunkból adódóan készen álltunk egy lengyelországi bevetésre. Másnap dél körül lefújták
a riadót, és hazatérhettünk, illetve folytattuk az ejtőernyős kiképzést. 1981. december
13-ánWojciech Jaruzelski tábornok kihirdette a hadiállapotot Lengyelországban, ezért
nem volt szükség ránk!
1984–1987 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia felderítő szakán folytattam
tanulmányaimat és szereztem meg az egyetemi diplomát. 1 987–1991 között a 34. önálló
felderítő zászlóalj törzsfőnökeként ismét Szolnokon szolgáltam, és a család ismét költözött. Velem együtt került vissza Szolnokra két osztálytársam, akik korábban a parancsnokaim voltak. Az egyikőjük a parancsnok ejtőernyős helyettese, a másik pedig az én
helyettesem lett. A zászlóalj élére is új parancsnokot neveztek ki. Nagy lendülettel fogtunk
a munkának mind a négyen, és sikerült elég sok újítást, fejlesztést nemcsak elindítani,
de végrehajtani is. Bevezettük a napi testnevelési foglalkozásokat, újraindítottuk a kézi/
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zuhanó ejtőernyős ugrásokat, és elindítottuk a siklóernyős átképzést a hivatásos állomány részére. Visszahoztuk a katonai ejtőernyős válogatott kiemelkedő személyiségeit
az alakulathoz.
Őszintén szólva a törzsfőnöki munka nem volt a legkedvesebb beosztásom a tizenkilenc éves katonai pályafutásom alatt. Aki volt katona, az tudja, hogy akkoriban szinte
mindenért a törzsfőnök volt a felelős (a bevonulások és leszerelések megszervezése, a felderítés, az alakulat napi életének megszervezése, harckészültség, havi, időszaki és éves
tervezés, híradás, a napi létszámjelentések, az őr- és ügyeleti szolgálat, a törzskiképzés
stb.). Viszont nagyon sokat tanultam ez alatt a négy év alatt. Köszönet illeti a parancsnokomat támogatásáért, türelméért, és a közvetlen kollégáimat, akik segítettek abban,
hogy a 34. ö. f. z. sikeresen teljesítse harckészültségi és kiképzési feladatait. 1 988-ban
megkaptam az Aranykoszorús I. Osztályú Ejtőernyős Tiszt kitüntető címet és jelvényt.
Ebben az évben jelent meg az első hivatalos publikációm is Az összfegyvernemi hadsereg
felderítő tevékenysége a nagy honvédő háborúban címen a Honvédelem című folyóirat
1988. évi 7. számában. 1 989-benvehettem át a Haza Fegyveres Szolgálatáért Emlékérem 1000 ejtőernyős ugrás utáni kitüntetést a honvédelmi minisztertől. Eltelt három év,
és a katonai hivatásomban szerettem volna előbbre jutni. A 2. (felderítő) csoportfőnökség (2. csf.) mf. főtisztje az egyik ejtőernyős táborban személyesen keresett meg egy
magasabb ejtőernyős felderítő beosztás betöltése ügyében, ami nagy megtiszteltetés
volt a számomra. Azután, ahogy ez lenni szokott, mást választott a beosztás betöltésére!
Próbálkoztam a továbbtanulással (ELTE történelem szakon), de mint törzsfőnököt nem
engedtek el. Külföldi képzésre (Lengyelország) is a parancsnok és a mélységi felderítő
helyettes utazott. Én maradtam és helyettesítettem mindkettőjüket.
Érdekes időszakot hozott az alakulat számára a rendszerváltás!
Velem is nagyon érdekes eset történt 1989 nyarán. Éppen ejtőernyős táborban voltam,
ismét a szandaszöllősi reptéren, amikor az ugrásvezetőnél megszólalt a tábori telefon,
és nem a parancsnokot, hanem engem kért a hadsereg törzsfőnöke a készülékhez. Közvetlen parancsot kaptam, hogy azonnal ültessek teherautóra egy század mélységi felderítő
katonát, és foglaljam el velük a Munkásőrség kunhegyesi lőszerraktárát és lőterét, azután
pedig gondoskodjak azok őrzés-védelméről. Nem tudtam ugyan, mi vár ránk, de bíztam
a katonáimban, és természetesen a parancsot végrehajtottuk. Szerencsére a kunhegyesi
lőszerraktárt őrző munkásőrök nem álltak ellen, és szó nélkül átadták a kulcsokat. Mélységi felderítő tisztként képzeltem el a következő évtizedeket, de a sors közbeszólt!
A rendőri hivatásom kihívásai (1991–2010)
1991-benhatározta el a Belügyminisztérium (BM), hogy létrehoz egy speciális rendőrségi alakulatot a terrorizmus elleni harcra. 1991 elején már gőzerővel folyt a különleges
rendőri alakulat létrehozása, amikor is Dr. Túrós András rendőr vezérőrnagy (r. vőrgy.)
olyan kéréssel fordult a 2. Csf.-ség akkori vezetééshez, hogy segítsenek, és biztosítsanak speciális felkészültséggel rendelkező vezetőket az Országos Rendőr-főkapitányság
Rendőrségi Különleges Szolgálata (ORFK RKSZ) számára. Keresztúri László alez.-t
javasolták, aki akkor az alakulat parancsnokának mélységi felderítő helyettese volt,
és aki elment a meghallgatásra, de nem vállalta el a beosztást, hanem engem ajánlott.
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Pár napon belül sor került Dr. Túrós András r. vőrgy.-gyal egy személyes megbeszélésre, ahol olyan ajánlatot kaptam, ami szinte visszautasíthatatlan volt: azonnali
előléptetés, a fizetés összegének 1/3-ával való megemelése, szolgálati lakás biztosítása Budapesten, a doktori tanulmányaim költségeinek átvállalása, két hónapon belül
egy harmincnapos antiterrorista tanfolyamon való részvétel az Egyesült Államokban.
Ennek ellenére mielőtt pozitív választ adtam volna, kikértem a hadsereg felderítő főnöke
és a többi szolgálati és szakmai elöljáróm véleményét, ugyanis nagyon szerettem volna
parancsnokként vezetni a 34. ö. f. z.-t. Azt nyilatkozták, hogy jobban járok, ha elfogadom az ajánlatot, mert a jelenlegi parancsnokom még legalább 2-3 évig a helyén marad,
nekem pedig nem tudnak parancsnoki beosztást biztosítani.
Így lettem azután katonából rendőr, mélységi felderítőből egy speciális rendőri alakulat parancsnokhelyettese, és kezdődött el számomra egy második hivatás.
1991. augusztus 1-jével tehát szolgálati érdekből áthelyezésre kerültem az ORFK
RKSZ parancsnokhelyettesi (műveleti parancsnoki) beosztásába,50 az ejtőernyőzést azonban a szolnoki alakulatnál tovább folytattam. Még abban az évben egy egy hónapos
terroristaellenes túsztárgyaló és lövész oktatói tanfolyamon vettem részt az Amerikai
Egyesült Államokban.
1991–1997 között mint az ORFK RKSZ parancsnokhelyettese terveztem, szerveztem, irányítottam és vezettem az állomány különleges műveletekre történő felkészítését
és a különleges rendőri műveletek végrehajtását. Ezenkívül időről-időre megbízást kaptam rendőri békefenntartó kontingensek vezetésére Afrikában, Ázsiában és Európában.
Rendőri békefenntartói feladatok külföldön
1991. év második felében az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) főtitkárától felkérés
érkezett a BM részére, hogy biztosítson rendőri megfigyelőket a következő évben induló
kambodzsai ENSZ-misszió számára. Az akkori rendőrfőkapitány, Dr. Pintér Sándor r.
vőrgy. úgy döntött, hogy hazánk 1 00 fő rendőri megfigyelővel képviselteti magát.
Az RKSZ akkori parancsnoka, Berkesi Ferenc r. ezds. (ma nyugállományú r. vőrgy.,
a Köztársasági Őrezred volt parancsnoka) a velem való konzultáció után jelölt engem
is a kontingensparancsnoki beosztásra. Jelölésemmel azonban sem az akkori ORFK
személyügyi főnöke, sem az ORFK közbiztonsági főigazgatója nem értett egyet, ezért
én ebbe bele is nyugodtam, és belevetettem magam az RKSZ műveleti feladatainak
megtervezésébe, megszervezésébe és végrehajtásába.
1992. május elején viszont kaptam egy telefonhívást az ORFK személyügyi főnökének
helyettesétől, Zsinka András r. alezredestől (ma nyugállományú r. vőrgy., a BM személyügyi helyettes államtitkára), hogy a belügyminiszter, Dr. Boross Péter nem fogadta el
az általuk javasolt kontingensparancsnokot,51 és mégiscsak nekem kellene a kontingenst
kivinni Kambodzsába. Ez tíz nappal a kontingens első csoportjának indulása előtt volt.
A feleségemmel már az első jelölés alkalmával megbeszéltük a dolgot, így a vele való
rövid telefonváltás után igent mondtam.
50
51

Kivonat az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének 0 05/402. számú parancsából.
A jelölt egy trópusi tapasztalatokkal rendelkező rendőrorvos ezredes volt.
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Az igazsághoz tartozik, hogy akkor még csak tíz hónapja voltam rendőr! Valamint
az is, hogy a rendőrségnél akkor nagyon kevés vezető beszélt angolul vagy franciául, ami
a misszió két hivatalos nyelve volt, az a néhány vezető pedig nem kívánt a beosztásától
megválni, még ideiglenesen sem. Így lettem én a kiutazó kontingens parancsnoka.52
A kontingens eléggé vegyes, önként jelentkezőkből álló alakulat volt. Zöme nagyon
gyengén vagy egyáltalán nem beszélt angolul vagy franciául. 26 fő például a Rendőrtiszti Főiskola 2. évfolyamos hallgatói közül került ki, de jelen voltak a kontingensben
a határőrség (7 fő), a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai (13 fő) és a külügyminisztérium
diplomatái (2 fő) is. Az ORFK vezetése egyébként mindent megtett, hogy megfelelő
információval és felszereléssel lássa el a kiutazókat, és törődött az itthon maradt hozzátartozókkal is.
Az ENSZ kambodzsai rendőri komponense egy országos rendőr-főparancsnokságból,
23 tartományi főkapitányságból és 231 járási rendőrkapitányságból állt. A 3608 rendőrmegfigyelő 3 2 nemzetet képviselve teljesítette nem könnyű feladatát.53
Az először kiutazó 40 fő számára az első tíz nap az ENSZ kambodzsai missziója
által szervezett felkészítésekkel, a kontingens elosztásával és a csoportparancsnokok
kiválasztásával telt el. A 40 főt négy tartományba, azon belül pedig 2-3 fős csoportokba telepítették, Kambodzsa különböző tartományaiba. Minden tartományi csoport
élére kineveztem egy parancsnokot. A fővárosban hat fő maradt az egyik helyettesem
vezetésével.
Én magam pedig a kontingensparancsnoki beosztás mellett Prey Veng tartomány
ENSZ rendőri erőinek vezetését kaptam feladatul. Ekkor még a misszió kezdetén voltunk, ezért amikor a rendőri misszió ír származású műveleti főnöke (Peter Fiztgerald
főfelügyelő) – egy csütörtöki napon – átadta számomra a megbízást és megtartotta
az eligazítást, csak egy néhány oldalas tájékoztatót tudott nekem biztosítani a tartományra vonatkozólag. Ezenkívül rendelkezésemre állt 10 indonéz, 12 Fülöp-szigeteki
rendőr, és vihettem magammal 9 magyar rendőrt, valamint a szükséges számú terepjáró
gépkocsit. Sem térképet, sem tolmácsot, sem híradóeszközt nem tudtak számomra biztosítani. Viszont feladatul kaptam, hogy hétfőre állítsam fel az ENSZ tartományi rendőrség
főkapitányságát. Itt jött jól először a 19 éves katonai tapasztalat.
Sajnos a biztonsági helyzet miatt szükség volt a kontingens esetében is szigorú szabályok bevezetésére. Elsődleges feladatomnak tekintettem azt, hogy minden magyar
rendőr épségben térjen haza a misszió végén! Az első négy hónap során 4 főt küldtem
haza fegyelemsértés miatt. 1 992 végén a Vörös Khmer – bár korábban aláírta a békeszerződést – kivonult a fővárosból, és harcot hirdetett az ENSZ-misszió ellen.54
Mit tehettem én mint kontingensparancsnok a 33 különböző helyen lévő 100 fős
magyar kontingens biztonságáért? Ismét a katonai tapasztalataim segítettek. Mivel
az embereim nem katonai táborokban laktak, hanem az ENSZ elvárása alapján a helyi
lakosoktól béreltek házakat és lakásokat, ezért olyan eljárást kellett kidolgoznom, amely
ilyen körülmények között is működött.
A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 001/457. számú utasítása.
Boda József: Húsz éve történt: ENSZ magyar rendőri kontingens Kambodzsában, 1992–1993. Belügyi
S
zemle, 61. (2013), 5 . 123.
54
Az UNTAC teljes vesztesége 82 fő (45 katona, 16 rendőr, 5 civil alkalmazott, 16 helyi alkalmazott)
volt.
52
53
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A kiérkezés utáni második hónapban végigjártam valamennyi (33) helyszínt, és elrendeltem a tartományi szintű evakuációs tervek kidolgozását, amelyek egy példányát számomra meg kellett küldeni. Ez tartalmazta az evakuációs útvonalakat, az összeköttetés
rendjét, a tartalék víz- és élelmiszerkészletek létrehozását, az egészségügyi biztosítást
és minden egyéb fontos információt. Emellett minden lakás alatt vagy mellett homokzsákfedezékek építésére adtam utasítást. Heti telefonos és havi írásos jelentés írására
köteleztem a kijelölt csoportparancsnokokat. Az incidensekről pedig azonnal jelenteni
voltak kötelesek a megbízott csoportparancsnokok.
Természetesen a szerencse is mellénk állt, de valószínű, hogy a bevezetett szigorú
szabályok is hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki épségben tért haza. Bár négy alkalommal fegyveres támadás is érte a magyar kontingens tagjait, összesen egy lepattanó
lövedék által okozott sebesüléssel és a malária által okozott súlyosabb lefolyású betegséggel fejeztük be a missziót.
Az itt megszerzett tapasztalatokat használtam fel azután Mozambikban,55 ahol már
a Déli Régió ENSZ-rendőrfőkapitányi beosztását56 láttam el (1994. január 13. és december
15. között), Boszniában57 (1996–1997), ahol kilenc hónapig megyei (Prijedor megye),
kilenc hónapig pedig egy régió (Banja Luka régió) rendőri vezetői beosztását58 töltöttem be, majd Grúzában (2004–2006), ahol az ENSZ-misszió rendőri főtanácsadójaként
szolgáltam.59
Az 1995-ösévet itthon töltöttem az RKSZ parancsnokhelyetteseként, folytatva
választott hivatásomat, közben letettem a felsőfokú angol nyelvvizsgát, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen tudományos fokozatot (dr. univ.) szereztem, és teljesítettem
az 1000. ejtőernyős ugrásomat is volt katonai alakulatomnál.
Terjedelmi korlátok miatt a mozambiki, a boszniai és a grúziai tapasztalatokról nem
írok, és a boszniai misszióval kapcsolatos munkáról is csak szűkebb ismertetőt adok.
1996 őszén Magyarországon leváltották a rendőrség teljes vezetését, és lemondott
az RKSZ parancsnoka is. Ebben az időben a korábbi főkapitány kérésére ismét külföldön, Bosznia-Hercegovinában vezettem egy magyar rendőri kontingenst. Én naivan azt
gondoltam, hogy már bizonyítottam a rendőri hivatással kapcsolatos elkötelezettségemet,
és 19 év katonai és három év nemzetközi rendőri vezetői tapasztalat birtokában eséllyel
pályázhatok az RKSZ parancsnoki beosztása betöltésére. Bejelentkeztem tehát az új
közbiztonsági főigazgatóhoz, aki többszöri nemzetközi telefonálgatás után hajlandó
volt fogadni. Már a beszélgetés elején nyilvánvalóvá tette, hogy semmi esélyem sincs
a parancsnoki beosztásra, mivel az ő információi szerint azt sem tudom, mi a különbség
a kapitányság és a főkapitányság között (Kambodzsában tartományi, Mozambikban
régió-, Boszniában akkor éppen megyei főkapitányságot vezettem). Azzal folytatta, hogy
egyébként is azt hallotta rólam, hogy bejárok a rendőri ezred büféjébe, és mutogatom
a dollárral teli pénztárcámat (megjegyeztem, hogy a misszióban német márkában kapjuk
a napidíjat), és egyébként is cserben hagytam az alakulatomat, mert állandóan külföl-

55
56
57
58
59

Kivonat a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 0 01/704. számú határozatából (1994. 01. 13.).
Appointment as Regional Commander, Ref: UNPC/NI/130/94. (18 January 1994).
Kivonat a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 0 01/538. számú határozatából (1996. 03. 25.).
Appointment Order, No. 032/97. (29 May 1 997).
A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 001/3176. számú határozata (2004. 11. 11.).
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dön vagyok. Szerényen megjegyeztem, hogy én egyik misszióba sem jelentkeztem. De
megértettem, hogy itthon nem igazán számítanak a tapasztalataimra.
Visszatértem tehát Prijedorba, folytattam az ENSZ-rendőri munkát, és pár hónap
múlva Peter Fitzgerald, az ENSZ-rendőrség főkapitánya kinevezett a Banja Luka-irégió
főkapitány-helyettesének, majd öt hónap elteltével a régió főkapitányának. Itt értékelték
az erőfeszítéseimet!
A régióhoz egyébként hat megye (három szerb, egy bosnyák, egy horvát és egy vegyes
bosnyák–horvát) tartozott. Az ENSZ-rendőrség állománya körülbelül 650 fő volt, akikkel
mintegy 6000 helyi rendőr munkáját kellett ellenőriznünk. A régió az ország 41%-át
foglalta magában.60
1997. október közepén másfél éves külszolgálat után tértem haza, és megkezdtem
a közben összegyűlt szabadságom kivételét. Természetesen az RKSZ új parancsnoka is
hívatott, és közölte velem, hogy nem tanácsolja, hogy visszatérjek az alakulathoz, mert
cserben hagytam őket, mivel állandóan külföldre járok, de hogy lássam a jóindulatát,
fenntartott nekem egy ügyeletes tiszti beosztást, ha mégis ott akarok maradni. Megköszöntem a „megtiszteltetést”, de nem kértem belőle.
Zsinka András r. ezds. – akit szerencsére nem váltottak le a többi vezetővel
együtt – segített, és 1997. november 1-jével kinevezésre kerültem az ORFK Nemzetközi
Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy – ILEA) Magyar Titkársága vezetőjének,61 egyben előléptettek ezredessé. Akkor a titkárság 7 fővel, osztályi
jogállású szervezetként működött.62
1999-benkaptam feladatul az akkori belügyminisztertől, Dr. Pintér Sándortól, hogy
az ORFK-hoz tartozó kisebb nemzetközi szervezetekből (ILEA, Közép-európai Rendőr-akadémia – KERA –, Nemzetközi Programiroda – NPI) alakítsam meg a BM Nemzetközi Oktatási Központot (BM NOK).63 Később a NOK feladata kibővült a rendőri
békefenntartói és a polgári válságkezelői missziókra történő felkészítéssel és az EU-csatlakozás után az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) magyar titkárságának működtetésével. Közben abból az indíttatásból, hogy hiteles legyek a missziós felkészítések vonatkozásában, jelentkeztem a grúziai ENSZ-misszió rendőri főtanácsadói beosztására, amelyet
2004 novembere és 2006 márciusa között töltöttem be. 2006-banbékefenntartásban
szerzett tapasztalataimat felhasználva készítettem el doktori disszertációmat A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században címmel,
amelyet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 2 007-benvédtem meg.
2010. január elején a NOK Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Főigazgatósággá lépett elő, engem pedig január 10-ével a köztársasági elnök rendőr dandártábornokká64 nevezett ki.

Boda József: A magyar rendőri békefenntartás 20. évfordulóján. In Szabó Miklós (szerk.) A magyar
rendvédelmi erők szerepe a nemzetközi béke és stabilitás megteremtésében. Budapest, Nemzetközi Oktatási
Központ, 2 009. 9.
61
A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 001/2503/1997. számú határozata (1997. 11. 11.).
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Boda József: A budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémia és Magyarország EU-csatlakozása. Belügyi
Szemle, 52. (2004), 5. 127.
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A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének 001/1874. számú határozata (1999. 10. 11.).
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A Magyar Köztársaság Elnöke IV-6/04952/2009. számú határozata.
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A magyar EU-s elnökség idején, 2011-benDr. Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából fél éven keresztül a CEPOL Vezető Testületét irányítottam.65
A nemzetbiztonsági hivatás szolgálatában (2010–2017)
2010. május 13-án ünnepeltük az ILEA 15 éves évfordulóját, ahová az előző hónapi
választásokon nyert pártkoalíció belügyminiszter-jelöltje, Dr. Pintér Sándor is meghívást
kapott, mint a szervezet egyik alapító atyja. A vendéget én fogadtam, aki jelezte, hogy
beszélni kíván velem. Mivel a fogadás megkezdéséig még volt időnk, az asztalához
vezettem, ahol leültetett, és közölte velem, hogy a kormányváltás után a nemzetbiztonsági
szolgálatok az ő felügyelete alá fognak tartozni, és felajánlotta nekem a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat (NBSZ) főigazgatói beosztását. Jeleztem neki, hogy számomra ez a terület
szinte teljesen ismeretlen, és megkérdeztem, hogy mennyi gondolkodási időt kaphatok.
A válasz rövid volt: „Amíg a vacsorát elfogyasztjuk!” Igent mondtam, és 2010. július
1-jével az ő javaslatára a miniszterelnök kinevezett az NBSZ főigazgatójának.66 Négy
munkával és kihívásokkal teli évet (2010–2014) töltöttem el ott, ahol elhivatott, nagyszerű
szakembereket ismertem meg. Itt is sikerült olyan fejlesztéseket elindítani és intézkedéseket hozni, amelyekkel a kollégák többségénél a nemzetbiztonsági hivatással kapcsolatos
elkötelezettséget erősíteni tudtuk.
Közben a belügyminiszter engedélyével 2013-tól2017-igaz NKE Nemzetbiztonsági
Intézetének Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékét (NBI PNBTSZ)67 is vezettem, ahol
kollégáimmal együtt létrehoztuk a nemzetbiztonsági alap- és mesterszakot. A következő
évet a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központban,68 zömében nemzetbiztonsági
és rendvédelmi hivatásos állományú kollégákkal dolgoztam végig.
Rendészeti felsőoktatás mint hivatás (2015–2018)
A nyugdíjba vonulásom előtti 3 évet az NKE Rendészettudományi Karának dékáni
beosztásában töltöttem el.69 A karon mind a hivatásos, mind a polgári állomány döntő
többségét a hivatás iránti elkötelezettség jellemezte, amelyet nap mint nap saját példájukon keresztül adtak át a hallgatói állománynak. Három év egy egyetemi kar életében
nagyon rövid idő! Ennek ellenére úgy érzem, hogy a 4 éves tisztképzésre való áttérés,
az RTK leköltöztetése a Ludovika Campus területére, a Rendészettudományi Doktori
Iskola létrehozása és a többi bevezetett intézkedés hozzájárultak a rendészeti hivatástudat kialakításához és elmélyítéséhez a teljes hallgatói és oktatói állománynál. Büszke
voltam arra, ahogy a végzős hallgatóink a tisztavatások során teljesítettek, és azután
hivatásosként helytálltak!
Boda József: Az Európai Rendőr-akadémia története a megalakulástól Magyarország európai elnökségéig. Belügyi Szemle, 59. (2011), 7 –8. 10.
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Közben hivatásos szolgálati viszonyom 2016. július 31-i hatállyal, a szolgálat felső
korhatárának elérésével megszűnt, de a munkát az NKE-n és a PNBTSZ-en folytattam.
2018. július 16-án51 év és 109 nap szolgálat után nyugdíjazásra kerültem.
2019-tőla NKE Tanácsadó Testületében a BM-et képviselem, a Belügyi Szemlében
pedig tudományos főtanácsadóként dolgozom.
Összegzés
Véleményem szerint a hivatásszeretet mellett a jó parancsnokot, vezetőt itthon és külföldön egyaránt elsősorban a példamutatás jellemzi.
Egy jó vezetőnek megfelelő tudással, intelligenciával és a kulturális különbségek
ismeretével is rendelkeznie kell. Kiemelten fontosnak tartom a vezetők részére az idegen
nyelv, a szakmai ismeretek magas színvonalú elsajátítását és folyamatos fejlesztését.
Meggyőződésem, hogy valamennyi vezetőnek kötelessége a megszerzett tapasztalatait, a hivatás iránti elkötelezettséget átadni a következő generációk számára mind
a katedrán, mind pedig írásos formában.
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Prof. Dr. Ruzsonyi Péter70 dandártábornok,
az RTK dékánja 2
 012–2015 és 2018–2021 között
Amikor megkaptam a megtisztelő felkérést arra vonatkozóan, hogy írjak egy rövid tanulmányt az 50 éves a rendészeti felsőoktatás című ünnepi kiadványba a „gondolatok a rendészetről és rendészettudományról” témakörében, akkor számomra magától értetődőnek
tűnt a közös metszéspont kijelölése, amely nem más, mint a Rendészettudományi Kar.
Mivel a kar gyakorlati létezésének 9 évéből 6 éven át dékánként dolgozhattam, engedjék
meg nekem, hogy a vezetési felfogásomról és – ettől elválaszthatatlanul – a Rendészettudományi Karhoz fűződő viszonyulásomról osszak meg Önökkel néhány gondolatot!
Amikor 2012 tavaszán váratlan felkérésként, majd a dékáni pályázatot elnyerve megkaptam a lehetőséget arra, hogy dékánként szolgálhatom a Rendészettudományi Kart,
volt egy hatalmas előnyöm: ekkorra már 13 évet eltöltöttem tanszékvezetőként a kar
jogelődjénél, a Rendőrtiszti Főiskolán. A szervezet tehát nem volt ismeretlen számomra,
többé-kevésbé tisztában voltam az erősségeivel és gyengeségeivel, azonban a döntési
kompetenciám – és ettől elválaszthatatlanul a felelősségem – a kinevezésemet követően hirtelen és jelentős mértékben megnövekedett. Ez volt talán az a pillanat, amikor
ráébredtem, hogy szükségszerűen változtatnom kell a perspektívámon: teljesen más
nézőpontból kell vizsgálnom a kar működését a dékáni irodából, mint azt korábban egy
viszonylag félreeső épület tanszékvezetői irodájából tettem. Kialakítottam egy olyan
új makroperspektívát, amely egy különleges, számomra korábban teljesen ismeretlen
viszonyulást hozott létre: a Rendészettudományi Karra úgy kezdtem tekinteni, mint
egy élő szervezetre. Egy olyan élő entitásra, amelynek teste, lelke, akarata és érzelmei
vannak. Ebből következően a dékáni munkám első pillanatától arra törekedtem, hogy
a kar felé maximális tisztelettel forduljak, hogy nyitottan és előítéletek nélkül tekintsek
rá. Az új perspektívával barátkozva először néhány alapkérdést fogalmaztam meg saját
magam számára, amelyekre feltétlenül választ akartam találni: (1) Mi végre van/létezik
a szervezet, és hogy épül fel? (2) Milyen belső kapcsolódási pontjai, illetve külső kötődései vannak? (3) Dékánként mi a szerepem a szervezetben?
A válaszok keresését igazi intellektuális kalandként éltem meg, amely során egyértelműen bebizonyosodott számomra a kar bonyolultsága, dinamizmusa és nagyszerűsége.
A továbbiakban a fenti kérdésekre igyekszem választ adni. Bízom benne, hogy a gonA szerző bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, 2 012–2015 és 2018–2021 között az RTK
dékánja.
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dolatmenetem végére az olvasó számára is kirajzolódik az a kép, amelyet az eltelt évek
során alakítottam ki magamban a karról és a dékáni feladatok ellátásáról.
Mi végre van/létezik a Rendészettudományi Kar, és hogy épül fel?
Abban régóta biztos vagyok, hogy minden organizmus célorientáltan jön létre. Szerencsés
az a szervezet, amely tisztában van a feladatával. Ebből a szempontból az RTK kiváltságos helyzetben van: a küldetése világos és egyértelmű. Nagyszerű feladat teljesítésére
született, önszabályozása példaértékű. A fő tevékenységként/küldetésként minősített
feladatok – oktatás, kutatás, képzés, továbbképzés, nevelés – nem működhet támogató
szolgáltatások és azok megfelelően koordinált egymásra épülése nélkül.
A kar felépítése pontosan olyan, mint egy élő szervezeté: valamennyi alkotórésze
fontos, hiszen az optimális működés érdekében minden elemének precízen körülhatárolható feladatot kell ellátnia. Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy minden terület
egyforma jelentőségű, de azt igen, hogy valamennyi alkotórésznek van jelentősége,
és az egyes részek sérülése törvényszerűen kihat az egész működésére.
A kar szempontjából – mint minden élő szervezetnél – eltérő következményei vannak egy-egy részelem rossz vagy hiányos működésének. Egyes alkotórészek esetében
viszonylag könnyű és gyors módon lehet a kialakult működési hiátust kiküszöbölni,
amíg más részegységek helytelen funkcióellátása a szervezet egészének működését is
súlyosan károsíthatja, sőt akár az életfunkcióit is veszélyeztetheti. Ennek megfelelően
az egyes szervezeti elemek fontosságát inverz módon határoztam meg önmagam számára. Azt vizsgáltam, hogy egy adott részelem funkciójának kiesése vagy helytelen
működése mekkora „zökkenést” jelent a szervezet egésze számára az alapfunkcióinak
ellátása során. Gondolatmenetemet egy egyszerű példával szeretném szemléltetni. A pandémia 2. hullámának tetőzésekor is biztosítani kellett a szervezet működőképességét.
Ennek érdekében például a Tanulmányi Osztály munkatársaiból két váltást szerveztük.
Az elképzelés lényege, hogy a két csoport meghatározott időnként váltja egymást, de
fizikailag nem találkoznak, így a teljes szervezeti egység belső átfertőződése minimálisra csökkenthető. Ha az egyik csoport valamelyik munkatársa megfertőződik, akkor
a többiek képesek elvégezni a megbetegedett társuk munkáját, ha pedig az adott váltás
teljesen átfertőződne, akkor a másik csoport lép a helyébe és látja el az osztály valamen�nyi feladatát. Az első pillanatban talán ijesztően személytelen a megközelítés, hiszen
nem az egyes személyekben gondolkodtam, de a szervezet egésze szempontjából ez volt
az egyetlen megoldás, hiszen a teljes szervezet funkcióképességének fenntartása volt
az elsődleges feladat. (Az más kérdés, hogy – a példából kiindulva – mindent meg kell
tenni az egészségmegőrzés és a megelőzés érdekében, illetve a megbetegedett munkatársaknak minden lehetséges módon segíteni kell.)
A fent említett inverz megközelítéssel – szigorúan saját magam számára – megalkottam a „fontosság mértékegységét”, aminek mérőszáma a „gátló tényező” (GT). Ha
például a karra biztosított két személygépkocsi egyike váratlan műszaki hiba miatt nem
indul, de a másik rendelkezésre áll, akkor ennek mértéke 1 GT: a probléma jelentéktelen, a szervezet működésében észrevehető fennakadást nem okoz. A másik szélsőérték
a 10 GT: ebben az esetben a szervezet működése teljesen leáll. Ilyen esemény az első
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dékáni időszakom alatt történt, amikor 2014 januárjában a lehulló hatalmas mennyiségű
ónos eső a Széchenyi-hegy felső szakaszán az utakat járhatatlanná tette, a fák gallyait
pedig letörte. A kialakult helyzetet a hatóság életveszélyesnek minősítette. A tömegközlekedés leállt, a gépkocsik használatát megtiltották, ennek következtében három napig
nem lehetett bejutni a Rendészettudományi Karra.71 Összességében elmondható, hogy
nemcsak ennyire szélsőséges helyzet nem fordult elő többet, de a 3 GT mértéket sem
haladtuk meg egyetlen egyszer sem. A szervezet működése mindvégig stabil és megnyugtató volt.
A szervezetnek milyen belső kapcsolódási pontjai, illetve külső kötődései vannak?
A kar idegrendszere az információs háló. Mindig arra törekedtem, hogy a rendelkezésemre álló szakmai információkat minél hamarabb megosszam azzal a körrel, amelyre
tartozik. Normál ütemezés szerint a szűk dékáni vezetés napi gyakorisággal találkozott,
a Dékáni Tanács hetente, a tanszékvezetői kör és a Kari Tanács havonta értekezett,
félévente pedig összmunkatársi értekezleten dolgoztuk fel a legfontosabb történéseket,
illetve átfogó tájékoztatásra és feladatszabásra is ilyenkor került sor. Ha indokolt volt,
akkor rendkívüli értekezleteket is összehívtam, mert meggyőződésem, hogy a hiányos
vagy helytelen információközvetítés megértési – és abból adódóan – végrehajtási problémákhoz vezet.
Egyetlen élő szervezet sem létezhet egyedül, kizárólag önmagáért. A túlélése és fejlődése érdekében a környezetével folyamatos és dinamikus kapcsolatban kell állnia.
Ez a Rendészettudományi Karra is igaz. Esetünkben a korábban említett „idegrendszer”
sem kizárólag a mi szervezetünket hálózza be, hanem másik három – nagyobb és összetettebb – szervezettel is direkt és állandó összeköttetésben áll: egyrészt az NKE egészével,
másrészt a Belügyminisztériummal, valamint a vezénylő szervekkel. Az állandó és egymás tiszteletén alapuló kapcsolatrendszer kiépítése és fenntartása létfontosságú, hiszen
a helytelen, hiányos vagy eltorzult információk meg nem értéshez és hibás döntésekhez
vezetnek, valamint lehetetlenn teszik a közös célok megvalósítását.
Dékánként mi a szerepem a szervezetben? – Vezetési koncepcióm
Mit lehet, és mit kell megtennie a vezetőnek a szervezet érdekében?

A vezetőnek mindenekelőtt meg kell ismerni a rábízott szervezet működésének célját,
felépítését, működését, problémás pontjait és az aktuálisan zajló folyamatokat. Nagyon
fontosnak tartom, hogy ezt nem „meghirdetni” kell, hanem végrehajtani. A szervezetet alkotó valamennyi „sejtnek” éreznie kell, hogy a vezető tisztában van a munkájuk
lényegével.
A vezetőnek ki kell állnia a szervezete érdekei mellett. Ezek az érdekek azonban nem
lehetnek partikulárisak, alaphelyzetben illeszkedniük kell a befogadó nagyobb szervezet
A Rendészettudományi Kar 2015-iga Széchenyi-hegyen, a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola bázisán működött.
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célkitűzéseihez, de legalábbis biztosan nem lehetnek azzal ellentétesek. A vezetőnek
az érdekérvényesítés során olyan természetgyógyásznak kell lennie, aki mellékhatások
nélküli megoldásokkal képes előállni, és diplomatikus módon érvényesíteni a szervezete
számára fontos álláspontokat, ugyanakkor arra is képesnek kell lennie, hogy belássa, ha
a kezdeményezése hibás vagy nem időszerű.
A vezető ugyanakkor nem választhat minden esetben diplomatikus megoldást. Nem
szabad megfeledkeznie arról, hogy időközönként szükség van átfogó „orvosi vizsgálatra”:
saját magának is kezdeményeznie kell a szervezet működésének ellenőrzését, ugyanis
minél előbb sikerül felszínre hozni egy problémát, annál könnyebb azt orvosolni. Természetesen előfordulhat olyan eset, amikor műtétre van szükség; gyorsan, határozottan,
de steril módon, a többi részt nem veszélyeztetve, és az „átfertőződést” megelőzve kell
elvégezni a beavatkozást. Még akkor is, ha fáj. Ennek érdekében a vezetőnek esetenként
drasztikus megoldásokhoz kell folyamodnia. A szervezetbe bekerülő kórokozó által
kiváltott probléma csak a legritkább esetben korlátozódik a behatolási pont környékére.
A talpunkba fúródó rozsdás szög – gyors és megfelelő beavatkozás hiányában – olyan
mértékű vérmérgezést generálhat, amelynek a következménye akár a szervezet egészére
is végzetes lehet. Szerencsére bizonyos kórokozók hatástalanítására ma már rendelkezésünkre áll ellenszer, azonban léteznek olyan betegségek, vírusok és mérgek, amelyek ellen nem tehetünk semmit. Néhány ilyen esetben – a szervezet életben tartásának
érdekében – meg kell próbálkozni az amputációval, azonban az is teljesen hiábavaló,
ha azt nem a megfelelő szaktudással és nem a szükséges időben végzik el. A vezetőnek
a szervezet hosszú távú érdekében tehát képesnek kell lennie a „fertőző” vagy olyan
„mérgező” alkotóelemektől – személytől vagy akár kisebb egységtől – még időben megválni, amelyek a szervezet céljának megvalósítását, vagy ha úgy tetszik, életfunkcióját
tudatosan és/vagy huzamosan veszélybe sodorják. Még az ilyen esetekben is elvárható
a vezetőtől, hogy a legdrasztikusabb lépés előtt – amennyiben a jog és az erkölcs még
megengedi – megpróbálja az érintettet szembesíteni a tetteinek elfogadhatatlanságával
és annak várható következményeivel. Tapasztalatból mondom, hogy ez egy rendkívül
nehéz feladat, főleg akkor, ha hiábavaló és eredménytelen az erőfeszítés.
Milyen módon lehet ösztönözni, illetve kezelni a felmerülő nehézségeket
és konfliktusokat? A szervezet működésének táplálása és kontrollja

Viszonylag hamar megtanultam, hogy a szervezet jó működéséhez koncepciózus, célorientált és összehangolt tevékenységrendszerre van szükség. Az eredményességhez
azonban még egy feltétel teljesülése is elengedhetetlen: a törekvések lényegét, a célokat
a szervezet valamennyi tagjának ismernie kell, hiszen csak ebben az esetben értheti
meg a saját szerepét a „nagy egészben”, csak így érhető el, hogy hosszabb távon elkötelezze magát a célok elérése érdekében. Vezetői koncepcióm egyik sarkalatos elemének
tartom, hogy a szervezet minden tagja kapjon visszajelzést a munkája megítéléséről.
Az élettani kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az élő szervezet számára a jó
életminőséghez a napfényen, levegőn, tápanyagon és vízen kívül szükséges még az ásványi sók és vitaminok bevitele is. A karunk esetében a dicséret és az elismerés tölt be
hasonló szerepet. Nélkülük is működik a szervezet, de az odafigyelés és elismerés növeli
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a vitalitást, a teljesítményt, és rendkívül jó hatással van a szervezeti célok elfogadására.
A kérdéskör másik oldala az elmarasztalás és büntetés alkalmazása. Bármennyire is
kényelmetlen vagy kellemetlen, de egy vezető számára elkerülhetetlen és szükséges,
hogy ilyen módon is súlyt adjon a nemtetszésének. Úgy gondolom, hogy a büntetések
alkalmazása során szerencsés helyzetben voltam; legtöbbször elegendő volt egy-egy
négyszemközti beszélgetés, maximum egy írásos figyelemfelhívás ahhoz, hogy az adott
munkatárs változtasson a hozzáállásán vagy javítson a teljesítményén. Ennek alapfeltétele
a működőképes és közös tiszteleten alapuló személyes kapcsolatok rendszere és az, hogy
a vezető szavának legyen hitele.
A dékán felelőssége

A dékán egyszemélyi felelős vezetője a karnak. Szakmai véleményem szerint ugyanakkor az egyszemélyi vezetés nem azt jelenti, hogy a vezetőnek minden esetben egyedül kell megoldást találnia a problémákra. Gondoljunk csak egy bonyolult műtétre! Ha
van rá idő, akkor az orvosok is konzíliumot hívnak össze, ahol a specialisták a saját
szakterületük nézőpontjából elemzik az adott problémát, és annak megfelelően tesznek
javaslatot a beavatkozás mikéntjére. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig
elfogadtam a másik véleményét, de azt igen, hogy figyelmesen meghallgattam és mérlegeltem az elhangzottakat. Visszautalva az előbbi példára: a vélemények összegzése,
a döntés meghozatala, majd a műtét irányítása minden esetben a vezető sebész felelőssége
és feladata. A saját szerepemet mindkét dékáni időszakom alatt e gondolatok mentén
igyekeztem pozicionálni, majd az elképzeléseimet megvalósítani. Mindvégig szem előtt
tartottam, hogy a kar vonatkozásában a teljes felelősség az enyém. Hezitálni vagy nem
tenni semmit legalább akkora hiba, mint helytelenül vagy pánikszerűen reagálni. Visszatekintve úgy érzem, hogy alapvetően kapkodásmentes és vállalható döntéseket hoztam,
amelyek a Rendészettudományi Kar javát szolgálták.
Egy pillanatig sem akarom azt sugallni, hogy a két dékáni időszakom lett volna életem
legkönnyebb periódusa. Néha nehéz döntéseket kellett meghoznom, és természetesen
értek kudarcok is; elkerülhetetlen, hogy találkoztam meg nem értéssel, néha önzéssel,
irigységgel és arroganciával is. De erre mind számítani lehetett, hiszen – felfogásom
szerint – egy élő organizmust irányíthattam, amely tele van érzelmekkel, akarással,
érdekekkel és lélekkel. Azonban eddigi szakmai pályafutásom egyik legizgalmasabb
és talán legszebb szakasza volt az a 6 év, amikor dékánként szolgálhattam a Rendészettudományi Kart és – reményeim szerint ezzel egyszerre – a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemet és a rendészet egészét is. Emberként sokat tanultam és sokat alakultam, talán
még fejlődtem is.
Hogy újrakezdeném-e, ha most lenne 2012 tavasza? Örömmel és azonnal.
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50 éves rendészeti a felsőoktatás. A pénzügyőri hivatás

Bakai Kristóf Péter1
„Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert
a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá:
Kövess engem! Az felkelt, és követte őt.”
Máté evengéliuma 9 :9

Az Újszövetségnek három evangéliuma is beszámol Máté (egyes helyeken Lévi), a vámszedő elhívásáról. Az Újszövetségben a vámszedő a legtöbbet említett világi hivatás.
Az evangéliumok segítségével 2000 év távlatából is bepillanthatunk a vámszedők munkájába, ráláthatunk életükre. Láthatjuk Mátét, aki a Genezáreti-tó partjánál fekvő Kapernaum városában a vámszedőhelyen ült. Jézus idejében ez a város határátkelőhely volt, ahol
fontos kereskedelmi utak haladtak. Itt kellet megfizetni az Ázsiából, Afrikából érkező
áruk után a vámot, de a vámszedő feladatkörébe tartozott bizonyos adók beszedése is.
Máté nemcsak a vámszedőből lett apostolként ismert, hanem ő az egyik evangélium szerzője is. A róla elnevezett evangéliumban találjuk a legtöbb pénzügytechnikai
kifejezést, a legrészletesebb leírásokat a pénzügyekről, pénzösszegekről, a különböző
pénznemekről. Számos esetben használja a vám és adó kifejezést. Mindez azt mutatja
számunkra, hogy hivatását magas szakmai szinten művelhette. Alaposságát, felkészültségét jól tükrözik az általa írt sorok.
Tette mindezt úgy, hogy nem egy népszerű, közkedvelt hivatást gyakorolt. A vámszedőnek szembe kellett nézni az emberek kritikájával, a vám- és adófizetési kötelezettségből
eredő elégedetlenségükkel. Olyan ember lehetett, aki a munkáját mindvégig hűségesen
végezte, és a világi hivatását csak Jézus elhívására, a keresztény hit szolgálatára hagyta
el. Így vált vámszedőből apostollá, és lett a vámosok, pénzügyőrök védőszentje.
A Máté név héber eredetije annyit tesz, mint „Isten ajándéka” és „a hűséges”. Pénzügyőrként hűség kell hogy jellemezze személyiségünket, szakmai hitvallásunkat. Meg kell
nyilvánulnia minden szakmai tevékenységünk során, hűséggel kell dolgoznunk minden
nap a társadalom, a közjó, a pénzügyi biztonság érdekében.
Ha a hűség szót konvertálnánk a 21. század szókészletébe, akkor talán a lojalitást
használnánk. Ennek az egy szónak a szintetizálásával megadhatjuk a hivatásunk, személyiségünk fő paramétereit: lojalitás a mindenkori kormányzati célkitűzésekkel, a hivatás
iránti elkötelezettség, a korrupcióellenes erkölcsi környezet megtartása.
A hűség jegyében vagyunk becsületesek, elkötelezettek, tevékenyek, elfogultak
az állami érdekérvényesítés irányába, a jogszerűség betartása és betartatása érdekében,
miután a jogszabályok is társadalmi konszenzus eredményei.
Akiben ez a személyiségjegy megvan, az képes és alkalmas ezt a hivatást jól művelni
és élethivatásnak választani. Ez az alapérték mozgatja folyamatosan, ez motiválja a tanulásra, a tenni vágyásra, és a cél érdekében akár áldozatokat is képes hozni, háttérbe
szorítva egyéni érdekeit. A rendészeti felsőoktatás során őket meg kell találni, ki kell
választani, és ezt követően fel kell nevelni, ki kell képezni. Az alapértékek felhasználásá1

A szerző pénzügyőr ezredes, vámszakmai szakfőigazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
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val, a tudás átadásával, beépítésével alkalmassá kell tenni a szolgálatra, a hivatásra. Olyan
szakmai tevékenységre, amelynek teljesítése során jelentős mértékű erkölcsi felelősségre
és kötelességtudatra van szükség; végeredményben a pénzügyőri hivatás a nagyfokú
etikai követelményeket támasztó foglalkozások egyike.
A szolgálati jogviszonyra vonatkozó alapelveink és magatartási szabályaink szigorú
etikai, morális és hivatásbeli követelményeket támasztanak a feladatteljesítés fokozott felelőssége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állami működésben betöltött szerepe miatt.
A NAV rendvédelmi feladatokat ellátó közigazgatási szervként igazgatási, rendészeti
és nyomozó hatósági jogkörében, igen összetett hatásköri rendszerben végzi tevékenységét. Nemzetközi összehasonlításban a NAV többletjogosultságokkal rendelkezik, sokkal
integráltabb más országok bevetéli hatóságaihoz képest, ahol a fiskális célok teljesítése
érdekében a bevételi hatóságok a rendvédelmi hatóságok mellé, egyfajta másodlagos
hatóságként vannak rendelve.
A társadalomként való működés egyik bevételi oldali alapja az adószedés, amely megteremti a közkiadások fedezetét. Enélkül nem lenne képes a társadalom a közösségi működésre.
Ahogyan azt Kossuth munkájából ismerjük, a közteherviselés a reformkori politikák
egyik központi kérdéseként merült fel először, és a közös célok, valamint ügyek finanszírozására irányult. „A kérdés sarka tehát nem csak a körül forog, hogy fizessünk, hanem
a körül, hogy közös teher viselés alapján fizessünk, s országos financiánknak állandó szilárd talapot rakjunk. Meg kell tehát osztoznunk a nép fenlévő terheiben; […].”2 Az ország
terheinek közös viselésével megszűnt a nemesség adómentessége. A lakosságnak ebben
a kötelezettségben való részvételével új bevételi forrás keletkezett, a társadalmi különbségek csökkenését is elősegítve, új erőt nyert a nemzet.3
Magyarország költségvetését és az európai uniós büdzsét megillető vám- és adóbevételek beszedése, a vámhatárokon lebonyolódó áru- és személyforgalom ellenőrzése,
a nemzetközi és a nemzeti korlátozások és tilalmak érvényre juttatása, a különböző
hatáskörös és nem hatáskörös – különös figyelemmel a határon átnyúló szervezett – bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése mind rávilágítanak arra, hogy
a NAV rendkívül bonyolult feladatrendszerrel rendelkező szervezet, amely kötelezettségeinek teljesítése során a globális biztonságra is komoly hatást gyakorol.
A nemzeti érdekek védelmével együtt a vámhatóság az Európai Unió bevételeinek
biztosítása, valamint lakóinak védelme, oltalma érdekében is végzi feladatait. A vámhatóságok küldetését az Uniós Vámkódex rögzíti: „A vámhatóságoknak kell elsődlegesen felelniük az Unió nemzetközi kereskedelmének felügyeletéért, hozzájárulva ezáltal
a tisztességes és nyitott kereskedelemhez, a belső piac külső vonatkozásainak, a közös
kereskedelempolitikának és a kereskedelemmel összefüggő más közös uniós politikáknak
a végrehajtásához, valamint az ellátási lánc átfogó biztonságához.”4
A NAV-hoz hasonló tevékenységrendszerrel bíró bevételi hatóság nem megfelelő működése, ezáltal a hatáskörébe tartozó bűncselekmények, jogsértések nem megfelelő azonosítása,
Kossuth nagy beszéde kerületi ülésben a közteherviselés kérdésében. Pozsony, 1847. december 2. In
Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái XI. Budapest, Akadémiai, 1951. 81.
3
Loboczky János: Kossuth Lajos reformkori programja a közteherviselésről. Az Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 27. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2 020. 115–127.
4
Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. 10. 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról 3 . cikk.
2
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felderítése az európai és a magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatásán túl a közbiztonságra,
közegészségügyre, valamint magára az állam működésére is komoly kockázatot jelenthet.
A NAV feladatainak maradéktalan teljesítése, valamint a humán- és technikai erőforrásainak optimális kihasználása érdekében végrehajtott rendészeti modernizáció biztosítja a NAV legitim fizikai erőszakképességének profiltiszta szervezeti egységekben
történő koncentrációját.
A tevékenységét professzionálisan, egységes metodika mentén, magas színvonalon és hatékonyan, a megfelelő humán- és technikai erőforrással rendelkező szervezet hivatott elsősorban megálljt parancsolni a fekete- és szürkegazdaság szereplőinek,
legyen szó egyéni vagy szervezett elkövetői magatartásról. Ezzel előmozdítva azt, hogy
a magyar gazdaságot, Magyarország biztonságát érintő kihívások, kockázatok, fenyegetések az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségeink és nemzeti érdekeink mentén
megelőzve, azonosítva és kezelve legyenek.
A pénzügyőri és régies kifejezéssel élve vámőri hivatás valamennyi pénzügyőrtől
a mindennapi tevékenysége során figyelmet, szakmai életútja során folyamatos képzést,
felkészültséget és fegyelmet követel meg, azért, hogy az előzőekben említett közös célok
hiánytalanul teljesülhessenek.
A NAV – tágabb értelemben az állam – rendészeti oktatásának küldetése az, hogy
a fenti értékek mentén erkölcsileg és szakmailag elhivatott pénzügyőröket készítsen fel,
formáljon. Munkavégzésével szakmailag megalapozza ezt, a technikai, képzési, informatikai támogatások révén pedig a jelenkor követelményeinek megfelelővé és versenyképessé teszi. Természetesen mindezek mellett elengedhetetlen az egységes szabályozási
rendszer, a feddhetetlen és átlátható, profiltiszta szervezet kialakítása, aminek felelőssége
a NAV Központi Irányításán nyugszik.
A NAV rendészeti és vámszakmai területen végrehajtott reformintézkedései az említett értékek elmélyítése, a feladatok ideális személyi és műszaki feltételeinek kialakítása
érdekében kerültek/kerülnek végrehajtásra. Figyelemmel kell lenni mindezek mellett
arra, hogy az állami fizikai kényszer alkalmazásának monopóliuma, bevethetősége,
ütőképessége – mint tradicionális eszköz – a pénzügyőri hivatást a továbbiakban is jellemezze, annak identitása adekvát módon meghatározásra, az oktatás során elmélyítésre
kerüljön, és alapkompetenciává váljon.
A közös identitásnak az őrmestertől a tábornokig minden pénzügyőr kollégában
fellelhetőnek kell lenni, ami a globális és nemzeti biztonság előmozdítása, a magyar
gazdaság védelme, az állam alapvető rendeltetésének kiszolgálása terén végzett szolgálatára vezethető vissza, a közös kiadások fedezetének megteremtése érdekében.
A pénzügyőri tevékenységek komplexitása, azok biztonságos, szakszerű és jogszerű
végrehajtása miatt a pénzügyőri hivatás definiálásakor kijelenthetjük, hogy az átlagos
szakmáktól jóval több elkötelezettséget igénylő, összetett, sokrétű munkáról, hivatásról
beszélünk. A pénzügyőr szakma egy erős, tiszta erkölcsű, folyamatos fejlődést szem előtt
tartó, kompromisszumkész személyiséget megkövetelő hivatás. A követendő és feddhetetlen magatartás nem ér véget a munkaidő végeztével, a társadalom által támasztott etikai
normáknak nemcsak a szolgálatteljesítés során, hanem a szakmai pályafutás egészén,
a magánéletben is meg kell felelni.
Ezen időkben, amelyeket most élünk, a világjárvány időszakában még inkább felértékelődnek és ismét elnyerik régi fényüket az olyan fogalmak, mint a hivatás, az áldozatvállalás, a kitartás és a hazaszeretet. Részt kell vállalnunk a nem mindennapi feladatokban,
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amelyek nem tartoznak szorosan alapfeladataink közé. Amikor egy alig látható ellenség
olyan kihívás elé állítja az országot, amelyet az egyéni áldozatvállaláson túl csak összefogással és megfeszített erővel lehetséges sikeresen megoldani. Amikor az önként vállalt
hivatásunkat a magyar nemzet javára gyakoroljuk eskünk szerint:
”[…] becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha
kell, életem kockáztatásával is teljesítem; felettesem utasításainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom; hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.”5

A mindenkori rendészeti felsőoktatási képzésekben közreműködő munkatársaknak
az adott feladatokat azonosítani tudó, technikailag és felkészültségben az átlagból kiemelkedő, a nemzeti értékeket tiszteletben tartó, idegen nyelveken kommunikáló fiatalok
képzését kell előirányozniuk azért, hogy e rendkívül összetett rendszerben a szervezet
céljait megvalósítani képes, pénzügyőri hivatástudattal rendelkező kollégákkal dolgozhassunk a jövőben is együtt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar és jogelődje, a Vámés Pénzügyőri Tanszéke az elmúlt harminc év alatt a Vám- és Pénzügyőrség, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára pénzügyőrök százait készítette fel erre a nemes feladatra.
A pénzügyőri hivatás utánpótlását biztosítva, elkötelezett munkájával a hivatástudattal végzett szolgálat folyamatos ellátását megalapozva, kiemelkedő színvonalon
és szakértelemmel képezte ki hallgatóit a közszolgálati pályára. Az intézmény hitvallását
mindenkor teljesítve szavatolja, hogy oktatóinak elkötelezett és áldozatos tevékenysége,
példaértékű szakmai teljesítménye eredményeként a felkészült és elhivatott kollégáink
megállják helyüket szolgálati feladataik végrehajtása során.
A magas követelményeket támasztó, hagyományokon alapuló, egyúttal korszerű
ismereteket nyújtó magyar oktatási intézmény a hivatással bíró szakemberek képzésének
és továbbképzésének garanciája; a széles körű gyakorlati tudás és a modern elméleti
tartalom összekapcsolásával a rendészeti felsőoktatás szilárd bázisa.
Felhasznált irodalom
Kossuth nagy beszéde kerületi ülésben a közteherviselés kérdésében. Pozsony, 1 847. december 2 . In Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái XI. Budapest, Akadémiai,
1951. 81. Online: https://bit.ly/3hfPTG9
Loboczky János: Kossuth Lajos reformkori programja a közteherviselésről. Az Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 27. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2020.
Máté evangéliuma 9:9. Online: www.abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9
2020. évi CXXX. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. 10. 9.) az Uniós Vámkódex
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2 020. évi CXXX. törvény
44. § (3) bekezdés.
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Hivatás

Balázs Sándor6
Mottó: „Sokan vannak hivatalosak, de kevesen a választottak.”
Biblia

Bevezetés
Nagy örömmel fogadtam el prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán úr megtisztelő felkérését, amellyel lehetőséget kaptam a rendészeti felsőoktatás 50 éves jubileumi
kiadványában való írásbeli megnyilvánulásra. A közszolgálat rendőri és önkormányzati
szegmensében összesen ez ideig közel harmincöt éve gyakorlati munkát folytató szakemberként különösen jól eső érzés számomra az, hogy dékán úr és a kiadvány elkészítésében operatív feladatokat ellátó Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes asszony által
lehetőséget kaptam a hivatásról, az elhivatottságról, a hivatásrendről és a hivatástudatról
alkotott gondolataim megfogalmazására.
Jelentősége van ennek azért, mert a szakmai életutam speciálisnak mondható a rendőrség hivatásos állományú tagjai között. A több évtizedes rendőri szolgálatom mellett két
ciklusban polgármesteri szolgálatot is elláttam. A két, egymással szorosan összefüggő
területen eltöltött szolgálati időm alatt speciális ismeretek megszerzésére volt lehetőségem, amelyek tudásanyagomat nem gyengítik, sőt erőteljesen kiegészítik egymást.
Az így megszerzett tapasztalataim a közszolgálat iránti, de különösen a rendőri hivatás
irányában való elkötelezettségemet elmélyítették, fokozták. Tanulságos folyamat a rendőri hivatást városvezetői szemmel kívülről látni, majd az önkormányzati tevékenységet,
a rendőri és az önkormányzati terület közötti együttműködés valódi lehetőségeit rendőri
vezetőként újra megélni.
Fontos a gyakorlati szakemberek ide vonatkozó véleményének megjelenítése azért is,
mert a rendőri szakmát hivatásként és életcélként folytató szakemberek száma a korábbi
időszakokhoz képest csökkenő tendenciát mutat. Sokaknál a rendőri munka egyre inkább
csupán egy szakma, foglalkozás, munka. Azonban az igazán megbízható vagy emberséges
szolgálatellátás letéteményeseit a hivatástudattal rendelkező szakemberek között találjuk
meg. Az elhivatottság mély elkötelezettséget és hitvallást jelent a szakma mellett, annak
kihívásai és a körülmények időnkénti nehézségei közepette is. Eközben minden minket érő
negatívummal csak másodlagos tényezőként foglalkozhatunk, a hivatásunk iránti alázat
függvényében. A hivatástudat azonban rátermettség nélkül nem értelmezhető.
Hivatás speciális életpályával
Gyermekkorom óta vonzott a rendőri hivatás. Alsó tagozatos diákként jelentettem ki
első alkalommal, hogy nyomozó szeretnék lenni.
6

A szerző r. alezredes, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője.
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Hivatásos rendőri pályafutásomat a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapitányságán kezdtem, ahol hat évet töltöttem el bűnügyi szakterületen. Szakmai
tudásomat és mindenkori fejlődésemet ez a hat év alapozta meg. Abban az időben minden
kollégámról el lehetett mondani, hogy a rendőri, bűnügyi nyomozói, vizsgálói munkát mély
hivatástudattal, elhivatottsággal végezte. Én magam is gyakran dolgoztam egyhuzamban
harminchat, negyvennyolc órákat. Ebben az időben nem volt túlóra, túlszolgálat. A rendőri
állomány körében ezeknek a fogalma sem volt ismert. Senki nem gondolt arra, hogy a szabadidőnkben munkával eltöltött időért túlóradíjat kapnánk vagy várnánk el. Egy dolgot tudtunk.
Ha elkövettek egy bűncselekményt, addig kell keresni az elkövetőt, amíg a felkutatására esély
van. Amikor eredményt értünk el, az minden meghozott áldozatért kárpótolt.
A következő szakmai állomás a Budapesti Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés
Elleni Osztálya volt. Itt hasonló munkatempót diktált az 1990-esévek bűnözési hulláma.
Szakmai elhivatottság és hivatástudat nélkül nem lett volna esély napról napra helytállni.
Az Ifjúságvédelmi Osztály Rendezvényfelügyeleti Alosztályának vezetőjeként a szervezeti elem megszervezésével járó feladatokat kaptam. Az alegység vezetését hivatástudaton alapuló mentalitás nélkül nem lett volna esély eredménnyel ellátni. Hasonlóképpen a következő, a szervezett bűnözés elleni területen kapott újabb alosztályvezetői
kinevezésemhez.
Rövid ideig jogi területen láttam el feladatokat a Független Rendőrszakszervezet kötelékében. A hivatástudat együtt jár a szakmai munka szeretetével. Ezért ha valaki éppen nem
azt a feladatot látja el, amely számára a hivatást jelenti, ez csak rövid ideig lehet így. Néhány
hónap után ezért számomra is hiányzott a hivatásomat jelentő rendőri munka, konkrétan
a bűnügyi szakterület. Ezért örömmel tettem eleget a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Vizsgálati Osztályvezetői feladatainak ellátására szóló felkérésnek. Ez a beosztás egyben
a bűnügyi igazgató úr helyettesítésével jelentkező vezetői teendők elvégzésével is járt.
Ebből a beosztásból tettem kitérőt a közszolgálati terület önkormányzati szegmensének megismerésével járó beosztás felé, és lettem szülővárosom polgármestere a Bács-Kiskun megyében található Szabadszálláson. Két cikluson keresztül láttam el a városvezetői
szolgálattal járó széles körű teendőket. Közben nem lettem hűtlen az eredeti hivatásomból,
a rendőri pályából adódó alapvető értékrendhez. Ebben az időszakban került bevezetésre a rendőr kollégák önkormányzati jutalmazása. Számos rendezvényt szerveztem
bűnmegelőzési vonalon, a rendőrség és az önkormányzat szoros együttműködésének
érdekében. Önkormányzati köztisztviselők, intézményi dolgozók, polgárőrök és rendőrök
kiválasztott csoportjával bűnmegelőzési képzésen vettünk részt a Rendőrtiszti Főiskola
szervezésében. A rendőri hivatás népszerűsítésének érdekében és a rendőrség szervezeti
kultúrájának megismertetése céljából lehetőség nyílott a Rendőr egyenruhák és relikviák
című kiállítás egy hónapon keresztül tartó megtekintésére a polgármesteri hivatalban.
Készülve a rendőri hivatásomba történő visszatérésre, harmadik diplomaként elvégeztem
a Rendőrtiszti Főiskola speciális, bűnmegelőzési ismereteket adó képzését. A nyolc évig tartó
önkormányzati időszak 2010 őszén ért véget, amikor visszatértem a Rendőrség hivatásos
állományába. A Belügyminisztérium Szabályozási Főosztályán nyolc hónapon keresztül
végzett jogi munkát követően, 2011. június 1-jeihatállyal kaptam lehetőséget Fejér megyében
a Bicskei Rendőrkapitányság vezetésére. Az eltelt tíz év alatt a kapitányságvezetői hivatásomat a megszerzett komplex tudásnak megfelelően gyakoroltam és gyakorlom jelenleg is.
Ezért indult az országosan megismert kerékpár-regisztráció a Bicskei Rendőrkapitányságról, így kaphatta meg szervezeti egységünk a Fejér Megyei Közgyűlés Salamon Lajos-dí94
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ját, ennek tudatában tisztelnek meg minket negyedévente a vezetőképzésben részt vevő
hallgatók, ennek igényével szervezünk speciális képzéseket és színvonalas konferenciákat.
Hivatástudat az alapelvek tükrében
A rendőri hivatás gyakorlása speciális hozzáállást igényel. Az általam követett alapelveket
az évtizedes pályafutásom különböző állomásain tapasztaltak alapján fogalmaztam meg,
és irányt mutatnak rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő munkatársaim számára:
– törvényesség;
– emberség;
– tisztesség;
– tényszerűség;
– eredményesség;
– kommunikáció.
Ha a fenti alapelvek első betűit összeolvassuk, a „tettek” kifejezés áll össze. Fontos
továbbá a következők szem előtt tartása is:
– empátia;
– aktivitás;
– kreativitás
– maximalizmus;
– önkritika;
– kritika.
A kreativitás, az aktivitás és a hivatástudat erősíti egymást. A kritikát minden esetben
önkritikának kell megelőznie.
A vezetői hivatástudatnak ki kell egészülnie a parancsnoki gondoskodás tényleges
és folyamatos gyakorlásával. Sajnos sok olyan vezető van, aki beszél ugyan a parancsnoki
gondoskodásról, de valójában nem figyel oda a beosztottjai előmenetelére, motiválására,
menedzselésére, jutalmazására, érdekeinek érvényesítésére. A vezetői hivatástudat nem
lehet öncélú. Sajátos célzatú szolgálatnak kell lennie a szervezet érdekében, de az alárendelt egyén fejlődését is támogatva, garantálva.
Összegzés
A hivatás szó a latin vocatio szóból ered, amelynek jelentése elhívás, elhivatottság.
Mélyebb értelemben küldetést, küldetéstudatot, életcélt, hitvallást jelent. Lényege a szolgálatban, mások szolgálatában testesül meg. A hivatás lényegesen több, mint egy munka,
munkahely, több, mint egy feladat. Aki hivatásként végzi munkáját, szerencsés ember,
mert élvezettel oldja meg a felmerülő feladatokat.
Mindez hatványozottan igaz a rendőri hivatásra, illetve az abból eredő sajátos feladatellátásra, amelynek kulcsszava a szolgálat kifejezés. Szolgálni hittel és alázattal,
elhivatottsággal lehet.
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A hivatásról, hivatásrendről

Balogh János7
A Rendőrség nagy szervezet. Rendvédelmi szerv, amelynek fő feladata a közbiztonság
és a belső rend védelme, a törvények és bizonyos szabályok betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása, lefolytatása. Tény azonban, hogy egy ilyen bonyolult szervezet- és kapcsolatrendszer valamennyi működési szabályát nem lehet leírni
és ezeket tisztán jogi keretrendszerbe illesztve megkövetelni. Nemcsak az számít, hogy
mit, hanem az is, hogy hogyan csinálunk. A rendőrök a jogszabályok parancsait A rendőri hivatás etikai kódexének szellemében hajtják végre, amely két alapvető közösség
elvárásait, így hazánk, Magyarország lakosságának velünk szembeni igényét, illetőleg
a rendőrség állományának önmaga iránti igényességét fejezi ki. Hiszek abban, hogy
az írott jogi keretek, amelyek most rendelkezésre állnak, elégségesek a mindennapjaink
nagyvonalakban történő szabályozásához, a „meder” partjainak meghatározásához. Az,
hogy ezeken a kereteken belül mennyire jól és mennyire igazságosan, azaz a legtöbb
ember számára elfogadhatóan tesszük a dolgunkat, bizonyosan az írott jogon túlmutató
szabályrendszeren, személyes és szervezeti kultúránkon, értékrendünkön múlik.
Hiszem, hogy ehhez a munkához kell egyfajta erkölcsi többlet, ami a jogi legalitáson
túl erkölcsileg is megalapozza, hogy a legitim erőszak letéteményesei mi vagyunk, hisz
fegyvert adnak a kezünkbe, szükség esetén megbilincselhetünk vagy megbüntethetünk,
mozgásában, szabadságában korlátozhatunk másokat. Ez úgy nem megy, hogy csak
a jog betűit olvassuk és a jogosultságainkat „érvényesítjük”, hanem az szükséges, hogy
etikai kötelezettségeket is képesek legyünk elfogadni, érvényesíteni a mindennapokban.
Pályafutásom első évtizedében, az 1990-esévekben valahogy másképp gondolkoztunk
ezekről a dolgokról. Nem nosztalgiázni szeretnék, nem „sírom vissza” az akkori időket,
de nehezen vitatható, hogy az objektív feltételek általában és egyediségükben sem voltak
jobbak, mégis sokkal kevésbé voltunk elégedetlenek, kiábrándultak, mint most. Ezzel
nem akarok ítéletet mondani − mert valójában az elégedetlenség visz előre bennünket −,
de nem szabad hagyni elnyomni magunkban, hogy a hátrányok és nehézségek mellett
előnyök és lehetőségek is vannak. Ha – legalább titokban – számba vennénk ezeket is,
talán nem is látnánk olyan kilátástalannak a helyzetet, és lehet, hogy előbb vennénk észre
saját sorsunk jobbításának lehetőségeit is. Sajnos ez ma nem divat…
Nagy igazságnak tartom Dosztojevszkij gondolatait: mindannyian felelősek vagyunk
egymásért, csak én jobban mint mások. Ezt a felelősséget kell átélni a kollégáknak is,
főleg a tiszteknek és a másokat irányítóknak.
Úgy vélem, hogy tiszt nem lesz az ember; tisztté válik – én ebben látom a rendfokozat
lényegét. Ahogy a ház nem lesz, hanem felépül, ahogy az ember nem lesz, hanem születik, úgy tiszt sem lesz valakiből. Ne a vélt vagy valós presztízs, hatalom vagy a nagyobb
fizetés jelentse a motivációt a tiszti rendfokozat megszerzéséhez, mert azt belül is meg
kell élni. Egyetértek Janza úr − nemrég a Zsaru Magazinban megjelent − gondolatával:

7

A szerző r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány
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„A tiszt szóban benne van a tisztelet… Ez nem csak tudás. Ez magatartás. Kisugárzás.
Attitűd. Egy szóval: tisztesség.”
Tisztként nem csak a magunk javára vagyunk hivatottak gondolni, mert ez egyben
felelősségi szintnövekmény is. Amikor már sokszor sajátunkkal szemben a ránk bízottak érdekeit kell előtérbe helyezni – ez tényleg tisztesség. Szeretném, ha az első tiszti
rendfokozatba történő kinevezéskor erre éreznének rá a kollégák; gondolják át újdonsült
szerepüket és céljaikat. És ennek egy életre szóló élménynek kell lennie. A nappali tagozaton végzett hallgatók esetében igazán felemelő érzés minden alkalommal a tisztavatás
a Budai Várban, ahol együtt ünnepeljük őket, jelen van a család is. Fontosnak tartom,
hogy azok, akik más módon – levelező képzés, átképzés során – szerzik meg a tiszti
kinevezés feltételeit, még ha szerényebb keretek között is, de a testület által kifejezett
megbecsülést érezhessék, és érezhesse ugyanúgy a hozzátartozó, a családtag is, mert
ez a folyamat nem mehet a család támogatása nélkül. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi,
az elsők között tervezem visszahozni a család jelenlétében zajló első tiszti kinevezési
ünnepségeket.
Úgy vélem, hogy a szervezeti kultúrát, a hagyományokat, a jó értelemben vett erkölcsiséget és a hivatástudatot nagyon jól megalapozhatják az oktatási és képzőintézmények.
Ugyanakkor nem lehet egy-két év, de még négy év alatt sem csak az iskolapadban mindezt
elsajátítani. Hosszú évek örömei, csalódásai, sikerei, kudarcai, egyszóval tapasztalata
máshogy meg nem szerezhető, de – mivel már aktív pályám felét jóval meghaladtam,
bátran mondhatom – nem is lenne jó kihagyni. Sokat segít, ha a fiatal jó közegbe, támogató környezetbe kerül, jó példákon nevelődik. Mindenkinek kell mentor, példakép;
kijelölt vagy választott, hivatalos vagy informális. És nem mindegy, hogy ki a mentor.
A jó mentort − aki a tanulót, a hallgatót, a tisztjelöltet fogadja − meg kell becsülni. Nem
mindenki képes erre a feladatra, és nem is lehet bárkit erre kötelezni. Egy feladatát
komolyan vevő, felkészült mentor belső elkötelezettsége, odaadása, motivációja segíthet igazán elmélyíteni egy pályakezdő rendőr szakmaiságát és hivatástudatát. És ilyen
szerencsére sok van!
A rendészeti tiszt mint értelmiségi (nem tudományos alapon)

Bognár László8
Amikor Budaörs Budapest felőli végén levő házunkból kilépve nap mint nap kisétálok
az utca végére (leginkább kutyasétáltatás címén), megcsodálhatom ott fent „a Hegyen”,
a tévétorony tövében az egykori zárdaépületet és a mellérendelten megbúvó tantermi
épületet a körteremmel, azaz a Rendőrtiszti Főiskolát. Lett légyen majd bármi is azokból
az épületekből, nekem és sokezer hasonszőrű fickónak és hölgynek örökké az marad,
ami volt: az RTF. Az Alma Materünk. Szorongó büszkeség és emlékek végeláthatatlan
láncolata megunhatatlanul és lerázhatatlanul tart velem az úton. A kutyám ebből persze
mit sem sejt, jutalomfalatra spekulál. Az emlékek (emberek és történések adott korba
8

A szerző ny. r. dandártábornok.
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és környezetbe ágyazva) statikus képpé alakulnak, és tudjuk, hogy a változás, amelyet
az idő mindig a hátán cipel, megméri az akkor és ott szerzett értékeinket, legyen szó
tudásról, készségekről, jellemről és nem utolsósorban barátságokról, diák és diák vagy
diák és tanár viszonylatban egyaránt. Az egykori iskolatársak rendészeti életútja, karrierje bár sok tényezőtől befolyásolt és különböző irányokat vett, egy szakaszában közös
mederben folyt, ez pedig a Rendőrtiszti Főiskolán eltöltött évek időszaka, amely kevés
kivételtől9 eltekintve addigi életüket véglegesen és visszavonhatatlanul megváltoztatta.
Határőr törzsőrmesterként 1979-benkezdtem a főiskolát igazgatásrendészeti szakon,
és 1982-benfejeztem be. Közel négy évtized telt el azóta. Hivatásos szolgálatom is véget
ért néhány éve. Szerencsésnek tartom azonban magam azért, hogy a hivatásos életpályám – rövid kitérőt leszámítva – mindig közel tartott a főiskolához szakmai és emberi
vonatkozásokban egyaránt. Most is megadatik, hogy a rendészeti tisztképzés közeli
szemlélője, sikereinek és gondjainak átélője lehetek.
Ha az ember nem tudományos távolságtartással szemlél dolgokat és próbál meg
azokról átadni szánt gondolatokat leírni, óhatatlanul kényszert érez, hogy a vizsgált
dologhoz való szubjektív viszonyát ne leplezze, az olvasó megértő elfogadását remélve.
Ezalól én sem vagyok kivétel.
A Rendőrtiszti Főiskola létrehozásának és az állami, főiskolai szintű rendészeti tisztképzés megindításnak 5 0. évfordulóját ünnepeljük.10 Sok idő, sok ember, sok tapasztalat. Van miből meríteni, ha a jelenhez és a jövőhöz akarunk szólni. Feltételezem, hogy
az emlékkönyv számos szerzője villant fel személyes emlékeket a főiskolás múltjából,
életéből. Én is beállok ebbe a sorba.
Hallgatói időszakom idejére esett a főiskola megalapításának 10. évfordulója. (Minő
párhuzam az egyetem tízéves évfordulójával!) Már igazi, az akkori felsőoktatási sztenderdeknek megfelelő főiskolaként működött, persze rendvédelmi sajátosságokkal, s ezt le
tudtuk mérni a többi egyetemmel, főiskolával való kapcsolataink során (például OTDK-k,
EFOTT stb.) is. Igazán ekkortájt indult be az a dinamikus fejlődés, amely a képzés magasabb szintre emelését hozta az 1980-asévekben, és megalapozta az 1990-esévekben
végrehajtott nyitást, az utat az egyetemi karrá fejlődéséhez.11 Persze ehhez egyre jobb
oktatói garnitúra és színvonalasabb hallgatói összetétel kellett. Meglett. Erről Dános
Valér, egykori oktatóm és későbbi vezetőtársam részletesen írt a 45. évfordulóra készült
kötetben.
De elő néhány emlékkel, csak csipegetve a sok közül. El kell ismernünk, hogy akkor
még az oktatói állomány, hogy úgy mondjam, nem volt egyenszilárd. Voltak kitűnő
előadók és tanárok, akik meghatározóan befolyásolni tudták a gondolkodásunkat és néha
Mint ismeretes, az RTF hallgatói közé az első két évtizedben kizárólag a rendvédelmi szervek állományából lehetett bejutni. Ezek többsége a szervek tiszthelyettesi állományából került ki, még az állambiztonsági képzések esetében is. Kisebb részt tettek ki a BM Tartalékos Tisztképzőt végzett vagy más úton már
tiszti rendfokozatot kapott és már tiszti beosztásban dolgozó, de felsőfokú rendészeti képzettség nélküli
hallgatók.
10
Csak megjegyzem, a főiskolai szintű honvédtiszt-képzés megteremtése, azaz a katonai főiskolák megalapítása csak néhány évvel előzte meg az RTF és az azzal szinte egyidőben létesült Államigazgatási
Főiskola megalapítását.
11
A 29/1986. BM parancs, illetve az annak végrehajtására kiadott 1 1/1986. BMH intézkedés már feladatként megcélozta az RTF egyetemi szintre emelését, igaz, akkor még önálló intézményként, a jogi karokkal
egy szintre emelve 4 éves nappali képzéssel. Sajnos a terv megfeneklett.
9
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az érzelmeinket is, és voltak gyengébbek.12 A sok jó közül kettőről. Emlékeim szerint
a három év alatt két előadó kapott dübörgő tapsot előadása után a körteremben. Az egyik
Popper Péter, a mindenki által ismert pszichológus, akit egyébként minden előadása után
megtapsoltunk, a másik Kratochvill Ferenc professzor úrnak, az RTF későbbi főigazgatójának egyik büntetőeljárási előadása volt. Már nem is emlékszem, miről szólt, de
nagyon megfogott mindenkit a körteremben, és meghökkenve vettük tudomásul, hogy
vége az órának. És ösztönös taps és dübörgés.
Másik történet: a tudományos diákköri tevékenység már akkor is eléggé élénk volt,
engedték „szárnyalni” a gondolatokat. Két bűnügyes évfolyamtársam 1981-benarról írt
értekezést Szikinger István tanári mentorálásával, hogy az előzetes letartóztatás mint
szabadságkorlátozó intézkedés elrendelésének az akkori Alkotmány alapján is bírói
hatáskörbe kellene tartoznia, nem pedig ügyészségi kompetenciába. Emlékezetem szerint
„erős” visszhangja volt13 a műnek, addig nem vitatott (vitatható), evidensnek tekintett
hatásköri kérdéseket vetett fel sokak meghökkenésére.
Egy kicsit a magam lovát dicsérve. Szakdolgozatomat közgazdasági témában írtam14
a szolgálatatások helyzetéről és jövőjéről a népgazdaságban, és amelyben amerikai példára hivatkozva feszegettem a rendőri szervezet és intézkedések, a rendőri „szolgáltatás”
költséghatékonyságának vizsgálhatóságát. Ez a téma tetszett az OTDK zsűrijének is
1982-ben, csak az én közgazdasági alapműveltségem nem.
1980-bana moszkvai olimpiára készülve meghirdették az Aranyjelvényesek az Olimpiára mozgalmat,15 amelynek kisorsolt győztesei államköltségen kiutazhattak az olimpiára. A részversenyek rendészeti és rendezői biztosításából oroszlánrészt vállalt a főiskola.
Sikeresen, igazi csapatmunkaként. Többen a hallgatók közül versenyzőként is indultak,
és eljutottak az Aranyjelvényig (Moszkvába már nem).
Ebben az időszakban sikeres és színvonalas, hallgatókból verbuvált „irodalmi színpadunk” is volt, amely egy kisebb amatőr színházi találkozó díját is bezsebelte. Sajnos
a profi színházi rendező színpadvezetőnk néha mellétrafált a mű kiválasztásával (például
Déry Tibor ellenforradalmár volt, Szergej Jeszenyin pedig nem olyan kedves a szovjet
elvtársaknak november 7-én), de azért lementek a darabok.16
És még egy emlék. A főiskola minden évben megtartotta a maga gólyabálját az egykori
BM Művelődési Házban, amelyen – legalábbis az „én időmben” – a tanári kar és a hallgatók is „önálló estet” adtak elő. A tanárok egyrészt kigúnyolták magukat és főnökeiket,
valamint „közműveltek” (ének, tánc, zene stb.), a diákok pedig kigúnyolták a tanárokat
és az iskola működését, és néha magukat is, valamint „közműveltek” az előzőek szerint.
Itt nem csak a rendvédelmi szervektől átkerült képzetlen, nem odavaló oktatókról van szó. A legunalmasabb és befogadhatatlan előadásokért járó Citromdíjat, ha lett volna, az ELTE egyik államigazgatási
jogot tanító professzora kapta volna. Neve maradjon jótékony homályban.
13
Leginkább azért, mert a témával megkerülhetetlenül az egyéni szabadságjogok akkor még kevésbé
forszírozott mezejére tévedtek.
14
Az akkori marxista képzés egyik tárgya volt a politikai gazdaságtan, így lehetett írni szakdolgozatot
ilyen témában is.
15
Az Aranyjelvényesek az Olimpiára mozgalom túlélte a moszkvai olimpiát, és a későbbi olimpiák esetében is meghirdették. Tulajdonképpen egy többfordulós, többszakaszos triatlonverseny volt: öbölátúszás
Tihanyba, Velencei-tó körüli kerékpározás és futás minden mennyiségben.
16
Örök hála Pásztor Miklósnénak (Marcsi), aki sok éven keresztül volt a főiskolai közművelődés motorja
(minden akadályt legyűrve).
12
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Miért is hoztam szóba példálózva ezeket az emlékeket? Mert azt láttam, azt kellett
felismernem, hogy minden egyes ilyen és ehhez hasonló (személyes és közösségben
megélt) élmény, a felszívott tudásanyag és oktatói ráhatás (gondolkodási szabadság
és motiváció mellett) apránként faragott rajtunk egy kicsit. Szemléletben, magatartásban egyaránt. Ma azt mondanánk, az értékrendünk (szellemi, társadalmi, hivatásbeli,
morális) egyaránt megváltozott. Pedig az akkori hallgatók rendészeti szocializációja már
a főiskolára kerülésük előtt lezajlott, döntő többsége családos ember volt a 25–35 közötti
éveiket járva, vagyis gondolnánk, nevelési szempontból nehéz alanyok voltak. De nem.
A többségük a bv.-stől az állambiztonsági hallgatóig képes volt „lemenni” diákba
és kinyitni érelmét és jellemét, integrálódva ebbe a kevésbé kötött világba, elfogadva
a változás lehetőségét.
És mivé lettünk? Nem a karrier szempontjából. A mögöttes emberi szövetet, a cselekedeteinket és megnyilatkozásainkat befolyásoló (meghatározó?) „Énünk” változását
kérdezem. Azt hiszem, ez legalább olyan fontos kérdés, mint a magas szintű szaktudás
és vezetői készség megléte vagy megteremtése. Mindkettő holt anyag az azt életre keltő
szuverén személyiség (egyéniség?) nélkül, vitrinbe való csecsebecse.
Bennem, mint a rendészeti felsőoktatást testközelből szemlélő, de a gépezet részét
nem képező véleményalkotóban az utóbbi években kezdett el forgolódni a kérdés, hogy
a rendészeti tisztté váló személyek részei-e a magyar értelmiségnek, egyáltalán „értelmiségi” pályának tekintendő-e a rendészeti tiszti hivatás. S ha igen, milyen jellemzők
alapján mondhatjuk, hogy az? Az értelmiségi szerep vállalása vajon segíti-e a hivatás
gyakorlását? És végül: a rendészeti felsőoktatás tudott-e, illetve tud-e/kell-e/akar-e szerepet vállalni a leendő rendészeti tisztek értelmiségivé válásában? A téma néha ugyan
fel-felvetődik, de önálló vitaponttá – tudomásom szerint – még nem „nemesült”.
Olvasom Finszter Géza Kertész Imre, a rendészettudomány egyik nagy úttörője
emlékére 2016-bantartott konferencián elhangzott beszédét, amelynek címe: Kertész
Imre, az értelmiségi. Tőle idézve írja: „Nehéz volt a rendőrségen értelmiséginek lenni.”
(Mármint 1990 előtt.) A beszéd zárógondolata pedig Finszter Géza személyes megjegyzéseként 2016-ban(!) az: „A rendőrségen értelmiséginek lenni ma sem könnyű!” Realitás
ez, vagy túlzott szkepticizmus? A rendszer által determinált sajátossága a rendészetnek,
vagy ildomos lenne ezen változtatni?
A téma szakirodalmába bepillantva azt láthatjuk, hogy az értelmiség mint fogalom,
mint tárgy meghatározása sem könnyű feladat. Az általában elfogadott, hogy szociológiai szempontból nem tekinthető önálló, azonos érdekek, tevékenységek mentén szervezett, egy fonálra felfűzhető (csúnyán szólva: egy akolba tartozó) társadalmi csoportnak.
Azt is leírhatjuk, hogy az értelmiség egyik jellemzője a felsőfokú végzettség és/vagy
a magasabb szintű műveltség, illetve az erre épülő tevékenység. Sokan az értelmiséget
kettéosztják. Egyfelől van az „entellektüel” értelmiség, másfelől a társadalom (az állam?)
intelligenciája, a „végrehajtó” szerepet játszó értelmiség. Az előbbi szuverenitása térben
és tartalomban vitathatatlan, az előrevivő gondolatok kovászai, a társadalom lelkiismeretének hordozói, kritikusai lehetnek. Leginkább a filozófia és művészetek környékén
tevékenykednek. Utóbbiak (orvosok, tanárok, bírók, mérnökök, jogászok stb.) alkotják
a társadalom magas szintű tudást felhasználó és közvetítő, és persze abból élő tagjait.
Ha így nézzük, akkor a rendészeti tiszt aggálytalanul besorolható az „alkalmazott”
értelmiségi fogalma alá. Mielőtt ezt megtennénk, nézzünk más szempontú értelmiségi
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meghatározásokat is! Ilyen a magas szintű tudáson és szilárd erkölcsi értékrenden felépülő önálló, szuverén személyiség megléte, amelyhez kapcsolódik a kritikus szemlélet
és gondolkodás a világ és környezetünk dolgairól. Másfelől az értelmiségi értékeket
sajátít el és értékeket teremt, ezeket közvetíti és átadja a környezetének. Mindez nem
megy műveltségi és kulturális megalapozottság nélkül.17 Egyetértek azzal a gondolattal,
hogy a felsőfokú végzettség, a szaktudás megszerzése önmagában nem tesz értelmiségivé, de alapvető feltétele. És ebből következően az értelmiségi jellegű foglalkozást
űző felsőfokú végzettségű esetében sem mondhatjuk minden esetben, hogy az értelmiségi lét jellemzői szerint él, gondolkozik és dolgozik. Az már újabb kérdés, hogy
az értelmiségi létet, az értelmiségi jellemzők meglétét elveszthetjük-e a környezet,
a foglalkozás megváltoztatásával, pályamódosítással. Példával élve: ha egy egyetemi
tanár, feladva múltját és jelenét, tehenészetet/borászatot alapít vagy illatszerboltot nyit,
akkor értelmiségként elveszett, megszűnt? Vajon egy frissen kinevezett rendőrtiszt,
aki értelmiségi lét szerint akarna élni és dolgozni, tud-e elhatározása mellett kitartani
egy távol vidéki kiskapitányság beosztott nyomozójaként vagy éppen a „nyóckerben”?
Lesz-e/lehet-e ott értékek őrzője és átadója, a dolgok kritikus szemlélője, vagy csak
a mindenható parancs jó/rossz végrehajtóként tölti éveit? A válasz szerintem: is-is.
A környezet és a személyiség kölcsönhatásában néha lehet erősebb a személyiség a maga
szuverenitásával és értékeivel, és nemcsak súlyos konfliktusok árán. Az egyetemi tanár
példájára visszautalva, bár sok ilyen egyetemi tanárt még nem láttam, egészen bizonyos,
hogy tehénpásztorként (na jó, legyen inkább borász) vagy boltosként is egyetemi tanár
marad, azaz az értelmiségi léttől nem tud és nem is akar elszakadni. A személyiségét
veszítené el.
Meggyőződésem, hogy a rendészet mint tevékenység és a rendvédelem mint szervezeti működés nem nélkülönözheti az értelmiségi attitűddel rendelkező, az értelmiségi lét
elemeit vállaló és képviselő rendészeti tiszteket. A szaktudás és a kompetenciák halmaza
önmagában kevés. Persze a kevésbé bonyolult gondolkodású és egyszerűbb szellemi
felépítésű tisztek jelenléte sem mellőzhető, elférnek a rendszerben, de a szervezet és így
a működés intellektuális szintje, az ahhoz igazodó teljesítménye alapvetően az „értelmiségi jellemzőkkel bíró” tisztikar minőségén múlik, legyen szó akár egy büntetés-végrehajtási intézetről, egy tűzoltó parancsnokságról vagy rendőrkapitányságról.
A rendészeti felsőoktatás nem kizárólagos, de alapvető letéteményese (kell hogy
legyen) a rendészeti értelmiség, az értelmiségi attitűd kialakításának. Én és sokan mások
ezt megkaptuk az RTF-től. Köszönöm ezt, és kívánom, hogy szeretett iskolám ezen
a téren is sikert sikerre halmozzon az elkövetkező 5 0 évben!
Ui.: Ha a zsebemben egy festékszóró palackkal egy meztelen fal mellett lopakodnék
a lebukástól tartva, koromat (és értelmiségi létemet) elleplezve, akkor a kezem által
a falra méteres betűkkel ez kerülne: RTF FOREVER! És az „örökké” akkor is igaz,
ha azt már nem Rendőrtiszti Főiskolának, hanem Rendészettudományi Karnak hívják,
amelynek a nevéből (egyelőre még) hiányzik a tisztképzésre utaló megnevezés!

17
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Gondolatok a rendőri hivatásrendet napjainkban érintő
kihívásokról – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Védelmi
Szolgálat által ellátott tevékenység tükrében

Bolcsik Zoltán18
A rendőri hivatásrenddel szemben az állam, valamint a társadalom által támasztott
elvárások összefoglaló jelleggel történő leírására talán a professzionalizmus a legalkalmasabb kifejezés. A professzionalizmust a kiváló szakértelem megnyilvánulásaként
értelmezhetjük, ami a rendőrség esetében a közbiztonság színvonalában, a bűnfelderítés
eredményességében, valamint az állampolgárokhoz való együttműködő hozzáállás minőségében érhető tetten. Ezen értelmezés alapján a professzionalizmus követelményének
való megfelelés érdekében alapvetően két területen szükséges kiemelkedő teljesítmény
elérésére törekedni (az egyén és a szervezet szintjén egyaránt): az oktatás és képzés,
valamint az etika dimenziójában. A rendvédelmi hivatásrend tagjainak mindkét területen
egyidejűleg kell kitűnniük, hiszen a rendőri munka ugyanúgy hatástalan marad akkor,
amikor a rendőrt a mégoly’ szigorú erkölcsösség mellett a szakmai hozzáértés hiánya
jellemzi, mint amikor azt tapasztaljuk, hogy a magasan képzett kolléga akár a bűnüldözési érdek, akár saját érdekeinek érvényesítése céljából nem riad vissza az etikai normák
megszegésétől.
Az előzőekben taglaltak alapján kijelenthető, hogy sem a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, sem a Nemzeti Védelmi Szolgálat tevékenysége nem nélkülözhető a Magyarországon végzett, egyre inkább szerteágazó rendvédelmi tevékenység kívánatos színvonalának eléréséhez.
A mindennapi élet részét képező 21. századi csúcstechnológiák folyamatos terjedése
nyilvánvalóan a lehető legmagasabban képzett rendőrök alkalmazását igényli. A fejlett
technológiákat használó bűnözőkkel csak a hasonlóan felvértezett és a modern vívmányok alkalmazására képessé tett bűnüldözők tudnak szembeszállni. Ezen közhelyszerű
megállapításon túlmenően azonban jelentőséggel bír az a körülmény is, hogy az intenzív
és nívós képzésben részesített állomány tagjainak analitikus képességei óhatatlanul
fejlődni fognak, ami maga után vonja a rendőri munka objektivitásának növekedését.
A magas szintű képzés hatása így válik érzékelhetővé a közösség számára. E tekintetben
a Nemzeti Közszolgálai Egyetemen végzett kimagasló színvonalú oktatás kulcsfontosságú
szerepet játszik a rendvédelmi szervek által végzett szolgálat minőségének javításában.
Ezen a ponton nem hangsúlyozható eléggé az NKE Rendészettudományi Karán, valamint a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán végzett oktatási és kutatási tevékenység jelentősége.
Az általában kiemelkedő tudással és pedagógiai érzékkel rendelkező oktatók felismerték
annak súlyát, hogy a hazai rendőrtisztképzés egyedüli fellegvárának minősülő iskola
kötelékébe tartoznak, ezért feladataik teljesítését a kezdetektől napjainkig áthatotta a legkorszerűbb szakmai ismeretanyag átadása mellett a hivatástudat elmélyítésére irányuló,
megalkuvást nem ismerő törekvés. Ennek köszönhető az intézmény képzési palettájának
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A szerző r. altábornagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója.
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folyamatos bővülése, a nemzetközi elismertség megszerzése, majd az egyetemi szint
elnyerése.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatásrendi szerepét illetően abból kell kiindulnunk,
hogy az NVSZ elsődleges feladatának teljesítése, a védett szervek és a védett állomány
integritása biztosításának révén járul hozzá a rendvédelmi tevékenység minőségének
javításához. A szilárd integritás kialakítása és megőrzése szempontjából szintén elengedhetetlen az állomány oktatása, ebben az esetben azonban célzott, kifejezetten az integritás
fejlesztésére irányuló képzésekről és tréningekről van szó. A szolgálat folyamatosan
számos integritástémájú képzést tart a rendvédelmi szervek – valamint az államigazgatási
és más közfeladatot ellátó szervek – számára, és jogszabály alapján végzi az egyes szerveknél alkalmazott integritás-tanácsadók tevékenységének koordinációját és módszertani
támogatását. Ebben a körben szoros együttműködés valósul meg az NKE-vel, hiszen
az egyetem felkérés alapján részt vesz az integritás-tanácsadóknak a feladataik ellátására
történő felkészítésében. Az intézmények közötti együttműködés további vetületét képezi
az NVSZ munkatársainak részvétele az Etikatréning című egyetemi tantárgy oktatásában, valamint a közszolgálati etikai kódexek érvényesülésének vizsgálatára, továbbá
a védett állomány egyes tagjai által megtett életutak elemzésére irányuló közös kutatás.
A védett állomány oktatását és felkészítését, valamint az NVSZ-szel szembeni bizalom erősítését szolgálja a jogellenes befolyásolási kísérletek elhárításának módszertanát
tartalmazó, Hogyan mondjunk nemet? című kiadvány 2020-ban történt kibocsátása,
valamint az azzal kapcsolatos kampány folytatása. Mindezzel összefüggésben célként
tűztük ki annak tudatosítását, hogy a szolgálat munkatársaira akkor is számíthatnak
a védett állomány tagjai, ha segítségre szorulnak, illetve személyüket veszélyeztető
körülmények lépnek fel.
A rendvédelmi hivatással szemben támasztott etikai követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a Nemzeti Védelmi Szolgálatot egyéb, speciális eszközökkel
is felruházta a jogalkotó. Ilyen speciális eszközként említhető a hivatásos szolgálatra
jelentkező, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek kifogástalan
életvitelének ellenőrzése, ami a hivatás és a magánélet elválaszthatatlan kapcsolatának
felismerésén alapul.
A szolgálaton kívül tanúsított életvitel kifogásolhatóságát megalapozó objektív
és szubjektív tényezők közül a rendőri hivatásrenden belül érvényesülő viselkedési,
magatartási normák alakítása és befolyásolása szempontjából az utóbbiak bírnak nagyobb
jelentőséggel, mert a kifogásolható életvitel objektív okból – például szabadságvesztés-büntetés jogerős kiszabása miatt – történő megállapítása olyan általános tilalmakba
ütköző cselekményekre vezethető vissza, amelyeknek a hivatásos szolgálattal való
összeférhetetlensége mind az érintett személy, mind a közvélemény számára nyomban
és egyértelműen érzékelhető.
Az általános erkölcsi normákhoz, társadalmi elvárásokhoz való viszonyítás a kifogásolható életvitel szubjektív okból (például a szolgálaton kívüli magatartás, a családi
és lakókörnyezeti kapcsolat, az anyagi, jövedelmi viszonyok, valamint a bűncselekményt
elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolat) történő megállapításánál is segítséget jelent, azonban – különös tekintettel a döntés következményeinek
súlyosságára – nem mellőzhető a konkrétabb és részletesebb szempontrendszer kidolgozása. Ebben nyújt támogatást A rendőri hivatás etikai kódexe, amelynek deklarált célja,
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hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon mind a szolgálatban, mind a szolgálaton kívül
tanúsítandó magatartások tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai
döntésekhez, egyben megfelelő védelmet nyújtson mindazok számára, akik normakövető
módon járnak el, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem
méltó magatartások felismeréséhez. Az etikai kódexben foglalt előírásoknak az életvitel
ellenőrzése során történő számonkérése az etikai normák nagyobb fokú interiorizációjához vezet a rendőri állomány körében.
A rendőri hivatásrend integritását legnagyobb mértékben fenyegető veszély, a korrupció elleni harc keretében a szolgálat hatáskörébe tartozik a megbízhatósági vizsgálatok
lefolytatása, amelyek alkalmával olyan mesterséges élethelyzetek kialakítására kerül
sor, amelyekben a vizsgálattal érintett személy intézkedés megtételére, egyúttal erkölcsi
tartalommal bíró döntés meghozatalára köteles. A hivatásos állomány tagjai – nem utolsósorban az NVSZ folyamatos információs tevékenységének köszönhetően – tisztában
vannak azzal, hogy bármikor megbízhatósági vizsgálat alá vonhatják őket, és a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a vizsgálat lehetőségének tudata önmagában
alkalmas a hivatásrend erkölcsi tisztulásának előmozdítására.
Sajnálatos, egyben azonban szükségszerűnek tekinthető módon a hivatásos állománynak mindig lesznek olyan tagjai, akik nem tudnak ellenállni a kísértésnek, és a hivatásrenddel összeegyeztethetetlen cselekményeket követnek el. Az ő kiszűrésük érdekében
bevethető végső eszköz a büntetőjogi felelősségre vonás, amelynek elősegítésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat bűnfelderítési tevékenységet is végez.
Napjainkban is jellemző, hogy a szervezett bűnözői körök arra törekednek, hogy
minél szélesebb körű kapcsolatrendszert építsenek ki a kormányzati, államigazgatási,
közigazgatási szektorban dolgozó, lehetőleg döntéshozói helyzetben lévő személyekkel.
Az így megszerzett kapcsolatrendszert felhasználhatják arra, hogy az általuk működtetett
gazdasági társaságok jogellenes előnyhöz jussanak, például pályázati elbírálásoknál.
Céljuk továbbá, hogy a bűnözői tevékenységük során a velük szembeni eljárások megindítását meggátolják, nehezítsék. A bűnözői csoportok tagjai az ellenük folyó eljárásokat továbbra is megpróbálják ellehetetleníteni. Különféle panaszokat, indítványokat
terjesztenek elő annak érdekében, hogy az eljárás más hatósághoz kerüljön, illetve azokat
megszüntessék velük szemben.
Az előzőekben részletezett körülmények között a rendészeti szervek hivatásos állományú tagja által elkövetett bűncselekmények mind az elkövetés módjában, mind pedig
az elkövetett cselekmények jellegében sokszínűek. A felderítések adatai alapján elmondható, hogy már nem csak szolgálatban, a járőrtársaikkal közösen elkövetve hajtják végre
szervezett jelleggel a bűncselekményeket. Több feldolgozás irányult olyan csoportokra,
amelyek tagjai egymás cselekményéről tudva, sorozatosan követtek el visszaéléseket.
Az elkövetők ezen esetekben egyrészt csak bizonyos részfeladatokat hajtottak végre, másrészt – amennyiben akadályoztatva voltak – a csoport más tagjait irányítva biztosították
a jogsértő tevékenység végrehajtását, az eredmény megvalósulását. Megfigyelhető, hogy
a csoport tagjai minden esetben magas szinten konspirálnak, és a felderítés hagyományos
eszközeit és módszereit körültekintően igyekeznek kijátszani.
A bűnös kapcsolatépítések hátterében a bűnözői oldal érdekeinek képviseletében
továbbra is megtalálhatók a rendvédelmi szervektől korábban eltávolított vagy leszerelt
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személyek, akik a régi, kollegiális kapcsolatokra hivatkozással próbálnak bennfentes
információkat szerezni.
Összegzésként elmondható, hogy a rendőri hivatásnak a közbiztonság és közrend
fenntartásában játszott szerepe döntő fontosságú. Tekintettel arra, hogy a szolgálati
feladatok nem megfelelő színvonalon történő ellátása, illetve a hivatallal való bármilyen
csekély mértékű visszaélés emberi életekbe kerülhet, valamennyi állami szereplőnek,
így a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak is mindent el kell követnie a rendőri hivatásrend professzionalizmusának biztosítása érdekében. Ennek jegyében az 50 éves múltra visszatekintő rendészeti felsőoktatás, valamint
a 10 éves fennállását ünneplő Nemzeti Védelmi Szolgálat részéről a jövőben is fokozott
erőfeszítések megtétele szükséges.
Elmélkedés a hivatásról

Cieleszky Péter19 – Takács Tibor20
Hétköznapi kifejezéseink jelentésének rétegei az avatatlan szemek számára láthatatlanok
maradnak. Használjuk a szavakat, de nem ízleljük őket. Érteni véljük azokat, de csak
hangokat hallunk. Köznapi értelmük, gyakorlati értékük az itt és most börtönébe zárva
vagy az egykor volt jelen világából – történelmi távlatokból – hallatszik. E régmúlt tablókon hősök és gyávák, erősek és gyengék, hatalmasok és elesettek, urak és szolgák képe
kavarog. Ismert történelmünk évezredes lapjait díszíti harcuk. Sokszor e kavalkádban
óhatatlanul feledjük az emberi minőségünk magasztosabb megtapasztalása felé vezető
gondolatainkat és eszméinket. Sárba tapasztott létünkbe záródik mindezek esszenciális
forrása. A szavak – amelyekkel ezeket fejezzük ki – valódi értelmüket hátrahagyják,
lényegüket a jelen forgatagának zajai elnyomják, mélyebb rétegüket zárványként öleli
a múló idő.
Történelmi korszakaink megjelölésével esszenciális kifejeződések határait jelöljük
meg, az eszméket leíró szavak ebben a körben kapnak értelmet. Történeti megközelítésünk szükségszerű, ám megtévesztő is. Mindaz, amit látunk és tapasztalunk, egyirányú
mozgás eredményeként áll előttünk. A múltból a jövő felé tartó út egy-egy állomása,
amely soha meg nem ismétlődő hérakleitoszi lüktetéssel és változatossággal gazdagítja jelenünket. De a figyelmes szemlélő számára a megjelenő képek csak díszletként
mutatkoznak, mögöttük egykor elmondott mítoszok élednek újjá, emberi történetünk
homályba vesző régmúltjából. Szavak és eszmék kapnak új értelmet, vagy bomlik ki
elfeledett történetük.
Néha tévúton járunk. John Lukacs így fogalmaz: „Az emberek többségének természetéhez tartozik, hogy eszméiket inkább a mindenkori viszonyokhoz igazítják, ahelyett
hogy megkísérelnék eszméiknek megfelelően formálni a viszonyokat.”21
A szerző r. ezredes, rendőrségi tanácsos, főtanácsadó, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ.
20
A társszerző r. vezérőrnagy, főigazgató, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.
21
John Lukacs: A párviadal. Budapest, Európa, 2 003. 291.
19
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Így gondolkodik egy idealista. Így gondolkodunk mi is. Visszaemlékezéseinkben
és ünnepeinkben megkíséreljük újrateremteni azt a valóságot, amelyben valamely eszme
fogant és létezett. Tesszük mindezt azért, hogy jobban megértsük mindennapjainkat,
és teret engedjünk az örök ideák újabb, méltóbb és még tisztább kifejeződésének. Vannak tehát szavaink, amelyeket megmenthetünk. És láthatóvá válnak eszmék, amelyeket
elrejtettünk. Szavunk a hivatás, eszménk pedig az elhívás mítosza.
Elhívás egy hivatásra.
A zsidó-keresztény kultúrkörben a Mindenható kiáradásaként tekintünk az elhívásra, amely egybeforrasztja az égit és a földit, irányt és formát ad az emberi akaratnak
és cselekvésnek. Ilyen elhívás Ábrahámé, Izsáké, Jákobé, majd Mózesé és Izrael népéé,
valamint e körben elhívottak a próféták, illetve az apostolok is.22 E közösség szakrális,
legitimációja nem e világból való. Az aktussal jelentőséget kap életük, rajtuk túlmutatóan,
megszentelten. Az elhívás így teljes valóságunkba ágyazottan nyer értelmet, amelyben
egybeforr transzcendens és immanens tapasztalásunk.
„Már magába a német »Beruf« szóba – éppúgy, sőt talán még világosabban is, mint
az angol »calling«-ban – nyilvánvalóan legalábbis belecseng valamilyen vallási képzet
(nevezetesen valamiféle Isten által ránk rótt feladaté […].”23
A legősibb hivatás tehát úgy tűnik, egy elhívás azok felé, aki közvetítenek az eltérő
minőségek között, akik az égit és földit képesek összefűzni tetteikkel. Az eredetileg
szerzetesi fogadalomra utaló profession (hivatás, szakma) szó profess szótöve és annak
papságra utaló priest megjelenésű eredete is24 erre utal.
Max Weber nagyszerűen megvilágítja a hivatás kifejezés alászállásának történelmi
pillanatát, amikor visszautal arra, hogy a szó a korabeli értelmében „a bibliafordításokból
származik, éspedig a fordító, nem pedig az eredeti szelleméből”25.
Lutherre utalva kifejti, hogy a kultúrnépek közül először a protestáns népeknél lelhető
fel a hivatásnak mint életfeladatnak, egyfajta kötelességteljesítésnek a világi felfogása
és használata. Egyúttal éppen ezáltal telítődik olyan erkölcsi tartalommal a kifejezés,
amely a korábbi munkafelfogásnak nem volt része.
A szemlélet, amelyet e megközelítés tükröz, szembehelyezkedik a szerzetesi aszkézis
erkölcsiségének a megigazuláshoz vezető út tekintetében hirdetett kizárólagosságával,
és értékvesztetté teszi azt. A valódi utat a munkamegosztás okán másért dolgozó ember
kötelességteljesítésében látja, amely így már értékes életfeladatként, hivatásmunkaként
jelenik meg.
„Valóban kétség sem férhet hozzá, hogy a világi hivatáséletnek ez az erkölcsi minősítése a reformáció és így kifejezetten Luther egyik legnagyobb horderejű teljesítménye
is volt.”26
Ez tehát a modern hivatástudat erkölcsi talapzata.

Bartha Tibor (szerk).: Elhívatás. In Keresztyén bibliai lexikon. 1. kötet. Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadó, 1 993.
23
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Arc Sociologica. Budapest, L’Harmattan,
2018. 47.
24
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Pár évszázaddal később a katolikus egyházfő, XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű
szociális enciklikájában megfogalmazta, hogy a társadalmon belüli viszonyok helyes
elrendezése, a békés együttélés és a virágzó jólét feltétele a társadalmi törvényeknek
a hit szilárd alapjára történő építése lehet.27
Az emberek közötti különbözőségeket pedig intellektuális képességeik, szorgalmuk, egészségük, erőik tekintetében – amelyeket természettől fogva adottnak tekintett – az egyének és a társadalom előnyére valónak tartott, minthogy „a közösségi életben
ugyanis a különféle funkciók ellátásához különféle tehetségekre és foglalkozásokra van
szükség, amikre az embereket többnyire családi viszonyaik különfélesége vezérli”.28
Ezzel összefüggésben pedig amellett tett hitet, hogy az így formálódó munka világában arra van szükség, hogy mindeközben „az egyének a szövetkezésből testi, lelki,
családi javaik lehető legnagyobb növekedését nyerjék”.29
A katolikus egyházfő tehát a társadalmon belüli viszonyok helyes elrendezése alapzatának az egyének és közösségeik – jelen esetben tevékenységükkel összefüggő szövetkezéseik – javát egyaránt szolgáló, hitbéli meggyőződéssel telt megvalósítását tartotta.
Való igaz, hogy a Rerum Novarum a munkásság helyzetével összefüggésben szólalt
meg. De ahogy XI. Pius apostoli körlevele, a Quadragesimo Anno fogalmazott, ez előbbi
körlevélnek „nem kis része van benne, hogy a földmívesek és középosztályúak közt is
virágzásnak indultak, és folyton szaporodnak a hasznos egyesületek és különféle szövetkezetek, amelyekben a gazdasági érdekek mellett a lelki műveltséget is ápolják”.30
A negyvenéves évfordulóra emlékező egyházfő, miközben megerősítette a Rerum
Novarumban foglalt erkölcsi alapvetéseket, a társadalmi rend kialakítása kérdésében
még tovább lépett. Aquinói Szent Tamás tanítása útján – miszerint a rend egység a jól
tagolt sokaságban – a keresztény társadalom valódi és természetes rendjét így írta le:
„Más megoldás alig lehetséges, mint a társadalmi szervezetben olyan jól rendezett szerveket,
rendiségi alakulatokat teremteni, amelyeknek az egyesek nem valamelyik munkapiaci párthoz
tartozásuk, hanem sajátos társadalmi hivatásuk – foglalkozásuk – alapján volnának a tagjai. Amint
ugyanis az egymáshoz közellakók természetes folyamat útján községeket alakítottak, úgy az azonos
foglalkozásúak – akár gazdasági, akár más a foglalkozásuk – a hivatásuk szerint rendekbe vagy
rendi testületekbe tömörülhetnek.”31

A fentebb kifejtett keresztény társadalomszemlélet és államfelfogás szerint tehát a hivatásrendek olyan természetes képződmények, amelyek az állam működésének fundamentumai,32 a rend és a jólét zálogai.
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a hivatástudat fentebb levezetett értelmezési dichotómiájából önnön legitimációjának nem evilági eredete és a hivatásrendek, mint a társadalmi munkamegosztás sokszínűen formálódó, de természetes elemei milyen szerepet
27
28
29
30
31
32

XIII. Leó pápa (1891) i. m. 4 3. szak.
XIII. Leó pápa (1891) i. m. 1 4. szak.
XIII. Leó pápa (1891) i. m. 4 2. szak.
XI. Pius pápa: Quadragesimo Anno. Apostoli körlevél. 1 931. 10.
XI. Pius pápa (1931) i. m. 2 0.
XI. Pius pápa (1931) i. m. 2 0, 5 .
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töltenek be, milyen funkciót látnak el az emberi közösségek, így az állam életében.
Ugyanis végső soron éppen ez az a kérdés, amelyre a legpontosabban választ kell találni,
hiszen ennek hiányában aligha létezhet elfogadható világnézeti alap, amelyre hivatásunk
tudatát és rendjét építhetjük.
Arisztotelész úgy fogalmaz:
„Minden mesterség és minden vizsgálódás, de éppúgy minden cselekvés és elhatározás is, nyilván
valami jóra irányul; tehát helyes az a megállapítás, hogy »jó az, amire minden irányul« […] Ha
mármost egyáltalán van olyasvalami végcélja cselekedeteinknek, amit önmagáért akarunk, minden egyebet pedig csak érte, azaz nem minden dolgot valami másért választunk (mert ily módon
ez akár a végtelenségig halad tovább, úgy hogy törekvésünk üres és hiábavaló lenne): – világos,
hogy ez a jó, és a legfőbb jó.”33

A polisz, a városállam eredete kapcsán Arisztotelész kifejti, hogy az egyént a fajés az önfenntartás ösztöne hajtja, amelynek okán a mindennapi szükségletek kielégítésére
egy férfi, egy nő és a szolga rendeltetett. A mindennapinál magasabb rendű szükségletek kielégítése azonban már csak munkamegosztással lehetséges, falusi közösségbe
tömörülve. Több ilyen közösség pedig faluközösséget alkot, amellyel megteremtődik
az autarkeia – az önmagában való elegendőség állapota. Ez a szerveződés a polisz,
amely az élet végett jön ugyan létre, de a jó élet végett létezik.34
És bár az antik szerzőnél a polisz természetes képződmény – amelyet nem a közmegegyezés hoz létre –, a modern állam esetében pedig inkább ez utóbbi hatás domináns,
mégis nehéz elhallgatni a végső célok tekintetében kézzelfogható hasonlóságot. Nem
véletlen, hogy a keresztény egyházfő éppen a skolasztika kiválóságához nyúl vissza,
aki köztudomásúan sokat megértett az ókori filozófusok, különösen Arisztotelész gondolataiból.
Végezetül megfogalmazhatjuk tehát, hogy mind a hivatástudat, mind a hivatásrendek
célja az előbbinél az egyén, az utóbbinál a közösség szempontjából való jóra törekvés kifejezése a közösség egésze boldogulásának szolgálatába állítva. És hogy mit jelent ebben
az értelemben a jó fogalma, arra álljon itt Hans Raj Chopra sajátos szintézise, amelyben
a szociológiai irodalomból megidézte Brandeis, Carr-Saunders, Wilson, Parsons, Barber,
Eisenstadt, Shaffer, Etzioni, Jackson, Durkheim, Gyarmati, Larson, Illich, Bhattacharyya
és Chitnis munkásságát. Chopra olvasatában a hivatásfogalom mai értelmezési kerete
az alábbi jellemzők szerint adható meg:
– specializált ismeretek (tanulás) és készségek (gyakorlat);
– a kutatás és a specializált ismeretek munka melletti folyamatos korszerűsítése;
– intellektuális tevékenység;
– társadalmi szükségesség;
– inkább a társadalom szolgálata, mint személyes nyereség;
– a közösség elismerése és társadalmi státusz;
– szabványos terminológia;
– szorosan összefonódó, altruista filozófiát valló szakmai szervezet;
– stabilitás a szakmában a hivatást űzők állandósága miatt;
33
34

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Budapest, Európa, 1987. 5.
Arisztotelész: Politika. Politikai gondolkodók. Budapest, Gondolat, 1984. 73.
108

III. Fejezet. Gondolatok a hivatásról

– a hivatás képviselőinek etikai kódexe;
– a szakma autonómiája;
– a hivatást képviselők szakmai tekintélye.35
A magunk részéről e megközelítést méltó alapnak és alkalmas keretnek tekintjük a rendőri hivatás sajátos jellegének kibontásához. Nem szándékozunk ez előbbihez hasonló
időtávlatra visszatekinteni. Már csak azért sem, mert a modern értelemben vett rendészet
kialakulása a modern állam kialakulásához kötött, és ez, mint ismert, csak pár évszázadra tekint vissza.
Ugyancsak nem szándékozzuk átfogóbb nemzetközi kitekintéssel bővíteni sajátos
viszonyaink mélyebb megértését, még akkor sem, ha az ilyen vizsgálódások rendre
hasznos tapasztalatok forrásai lehetnek.
Mégis érdemes megjegyezni, hogy a constable rendszerfelfogásában formálódó angol
rendészet történetében a Sir Robert Peel belügyminiszteri tevékenységéhez köthető,
és az 1829-benmegalapított Metropolitan Police szakmai és jogi vezetőjeként tevékenykedő Sir Charles Rowan és Richard Mayne közreműködésével megfogalmazott stratégiai
alapvetések – jelesül a hivatali szervezet, toborzási és előléptetési gyakorlat szakmai
érdemek szerint; a törvény hatalma, intézkedések az egyéni szabadságjogok tiszteletben
tartásával; a legkisebb erőszak elve – udvariasság, önuralom; a politikai pártatlanság
doktrínája; a társadalmi szerepvállalás, szociális szerep betöltése; a megelőző munka;
a hatékonyság, eredményesség visszaigazolása36 – közül több mély szinkronitást mutat
a Chopra szintézisében foglaltakkal.
Ezek közül hadd emeljem ki a társadalom szolgálatára és aktív szerepvállalásra, a szociális szerep betöltésére és az altruizmusra, valamint a közösség elismerésére és a társadalmi státuszra vonatkozó ismérveket.
Ezek mentén jól illeszkedő tanítás lehet Rédey Miklós államrendőrségi tanácsos
intése, miszerint „a józan ész, a lelkiismeretes kötelességtudás és a becsületes egyenesség
vezéreljék minden útjában a rendőrt, ha – jó rendőr akar lenni”.37
Rédey maga is kiemeli, hogy könyve vezérfonal, amely a jó közszellemben nevelődő
rendőrnek lehet hasznára. A magunk részéről megközelítését – függetlenül annak bő
egyszázados múltjától – ma is elfogadjuk, és a fél évszázados rendészeti felsőoktatás
jubileumára tízparancsolatának megidézését szükségesnek ítéljük.
Légy hű és kötelességtudó. Légy erős. Légy józan és mértékletes. Légy szorgalmas.
Légy tapintatos. Légy lelkiismeretes. Ne légy részrehajló. Légy emberséges. Ne légy
túlérzékeny. Légy talpig ember.38
A szerzővel együtt valljuk, hogy „amelyik rendőrség tagjait jó közszellem hatja át,
s amelyiknek kísérői a józan ész, a lelkiismeretes kötelességtudás és a becsületes egyenesség, az minden időben és minden körülmények között, az emberi lehetőségek határain
belül előbb-utóbb célt ér és megbecsülésben részesül. És erős az a meggyőződésem is,

Chopra (1995) i. m. 9 5.
Robert Reiner: Le développement de la police britannique moderne: une analyse sociologique. Revue
internationale de criminologie et police technique, (1986), 4. 463.
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Rédey Miklós: A rendőri szolgálat vezérfonala. Budapest, Pátria, 1916. 1.
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Rédey (1916) i. m. 1 06.
35

36

109

50 éves a rendészeti felsőoktatás

hogy egységes, helyes vezetés mellett, a kellő jó közszellemmel Magyarország egész
rendőrsége ilyen lehet és ilyen is lesz.”39
Hosszú évtizedek után a rendészeti felsőoktatás körülményei megváltoztak. Az elmúlt
évtizedek sokszor romantikus képzetekkel tarkított korábbi helyszínétől elbúcsúztunk.
És bár nehéz volt az elválás, a közszolgálati hivatásrendek – köztük a rendőri hivatás – intézményi szimbóluma – a közszolgálat akadémiája – méltó környezetben épült
fel és újjá, hűen hagyományaihoz.
Az 50 éves rendészeti felsőoktatás immár nem ígéretekkel, hanem lehetőségekkel
telve tekinthet a jövő felé. Felelőssége pedig olyan értékek felmutatása, amelyek a közjót
mindenek elé helyező eszmékben testesülnek meg, és amelyek mindennapi cselekedeteink
által erősödve képezik szilárd talapzatát e hivatásra nevelés gyakorlatának. Meggyőződésünk, hogy „[e]gy közösség belső kultúrája annál fejlettebb, minél inkább alkalmas
arra, hogy segítse a szervezetet társadalmi rendeltetése teljesítésében”.40
És valljuk azt is, hogy a nemzeti közösségek boldogulását támogató rendészet megteremtésére az itt megfogalmazott hivatásrendbeli értékekben gazdag szellemi környezet
biztosít lehetőséget.
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Munkahelye a rendészeti hivatal, szakmája a veszélyvállalás

Finszter Géza41
A rendészeti hivatásra felkészülés hagyományos sorrendje szerint az első lépés a civil
élettel való szakítás, a második a rendészeti kultúrával való azonosulás, és csak a harmadik a szakmai ismeretek elsajátítása. Lehet-e, kell-e ezen a sorrenden változtatni?
Ez a tanulmány erre a kérdésre keresi a választ.
Bevezetés
Ha valaki rendőrnek áll, nem hétköznapi döntést hoz. Lehetséges, hogy gyermekkori
vonzalmakat vált valóra (tűzoltó leszek, vagy katona), családi hagyományokat követ (apu
is rendőr), személyiségjegyeknek ad zöld utat (rend a lelke mindennek), nemes célokat
követ (a tisztességes emberek szolgálata), izgalmakat keres (a krimik varázsa), vagy
egyszerűen csak egy számára is váratlan, előzmények nélküli elhatározás születik (úgy
hozta a sors). „Pályamotiváció/munkamotiváció: elsősorban azoknak a konkrét indítékoknak a megléte, amelyek egy meghatározott pálya – szakma és munkakör – választására,
illetve az abban való tartós helytállásra ösztönöznek valakit.”42
Aki hivatásos szolgálatra adja a fejét komoly vállalást tesz. Kilép a civil létből, feladja addig követett életvitelét (szeparáció), amelyben esetleg már nagyon is otthonosan
érezte magát, és választ egy olyan szervezeti kultúrát (identifikáció), amely látványosan
különbözik a hétköznapok világától, de amelyet addig a kívülálló alig ismerhetett meg.
Ez a pályaválasztás ugrás a sötétbe, amiben egyaránt ott rejlik a nagy találkozás vagy
a nagy csalódás esélye. Tulajdonképpen nem is pályaválasztás, hanem közösségválasztás.
Előbb a hivatásrend, és csak azután a hivatás. Vannak foglalkozások, ahol az individuum
a legfontosabb (orvos, tanár, ügyvéd, mérnök stb.), és vannak más területek, ahol a szervezetben feloldódik az egyéniség (rendőr, katona, lelkipásztor stb.). Előbb a küldetés,
és utána a napi teendők.
A rendészeti hivatásra felkészülés hagyományos menetrendje szerint, az első lépés
a civil élettel való szakítás, a második a rendészeti kultúrával való azonosulás, és csak
a harmadik a szakmai ismeretek elsajátítása. Ha ezen a sorrenden nem lehet változtatni,
akkor az engedelmesség mindig erősebbnek bizonyul a hozzáértés öntudatánál, hiába
hangzik el a figyelmeztetés:. „Itt nem szolgákat, hanem szakembereket kell nevelni, akik
időnként tudnak nemet is mondani.”43 Amennyiben a rendőrködés lényege a parancsnak
való engedelmesség és a parancsolás képessége, akkor töprengésnek, vitának, ellenszegülésnek nincs helye.44
Kinek van igaza, aki a szakmai tudást fontosabbnak tartja a hierarchiában elfoglalt
helynél, avagy aki a hivatástudat legnagyobb erényének a hierarchia feltétlen tiszteletét
41
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vallja? A kérdésre választ akkor tudunk adni, ha megismerjük a rendészeti szakmák
belső tartalmát. Ez bonyolult feladat. Ugyanis nem egyetlen professziót, hanem az eltérő
szolgálati területeken megkövetelt szakértelmek sajátosságait kell felismerni!
A szakmai hozzáértés szerkezete viszonylag egyszerűen leírható:
– tárgyi tudás, ami tankönyvekből megtanulható;
– gondolkodásmód, amelyre a tanulócsoportok művi módon felkészíthetnek, de
az igazi erőpróba a gyakorlat; végül
– cselekvési képesség, amely csak a munka világában szerezhető meg.
A rendészettudomány számára nemes feladat lehetne a rendészeti hivatások számbavétele
és az előző szempontok szerinti tanulmányozásuk. Ilyen kutatásokról nincs tudomásunk.
Öt területen azonban már jelenleg is gazdag ismeretanyag áll a rendelkezésünkre. Ezek
a következők:
– a rendészeti igazgatás gyakorlata;
– az állam- és jogtudományi kutatások;
– a rendőr-szociológia;
– a rendészeti pszichológia;
– a rendészeti szervezéselmélet eredményei.
A következőkben ezt az öt forrást tekintjük át.
A rendészeti igazgatás gyakorlata
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) egymástól tartalmában eltérő szolgálati ágak, szolgálatok
és szakszolgálatok hivatásos állománya számára egységes szabályokat állapít meg, amelyek nincsenek tekintettel az egyes szakterületek sajátosságaira. A szakértelemről csak
mint a hozzáértés követelményéről szól, anélkül, hogy annak belső tartalmára utalna.
[Szolgálati Szabályzat 4. § (1) A szakképzettséggel nem rendelkező rendőr kizárólag
szakképzett rendőr irányításával intézkedhet.]
A Szolgálati Szabályzat a továbbiakban a szakértelem tartalmáról hallgat, de annál
határozottabban követeli meg a munkához nélkülözhetetlen szolgálati rendet:
„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.
A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alapján, élethivatásként,
szigorú függelmi rendben, akár életének és testi épségének kockáztatásával és egyes alapjogai
korlátozásának elfogadásával teljesíti.
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A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának (2) bekezdés szerinti kötelmeihez igazodó,
azok teljesítéséhez szükséges feltételeket, az e törvényben megállapított díjazást, juttatásokat
és kedvezményeket biztosítja.”45

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
kulcsfogalma a kompetencia mint a közszolgálati feladatok ellátásához szükséges ismeret,
jártasság, készség, képesség, szociális szerep vagy érték, az énkép, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese.46 Ennek alapján
kell vizsgálni a szakmai, professzionális követelményeket (figyelem a feladat végrehajtására, határidők betartása, szakszerűség és jogszerűség, a fejlődés igénye, ellenőrzés),
valamint az úgynevezett rendezettségi tényezőket (szervezeti kultúra, alakiság, viselkedés, öltözködés).
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 szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: BMr.) hatálya kiterjed
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv,
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a büntetés-végrehajtási
szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint az idegenrendészeti szerv
szervezeti és egyéni teljesítményértékelésére, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire
és minősítésére.
Az egyéni teljesítményértékelés során – mérhető mutatók hiányában – az értékelő
vezető megítélésén alapul a teljesítmény megállapítása (BMr. 2 . § 4 . alpont).
A szervezeti teljesítményértékelés a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által működtetett értékelő rendszer, amely elősegíti a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv profes�szionális, jogszerű és szakszerű működését, javítja tevékenysége hatékonyságát és eredményességét, támogatja a vezetői döntés-előkészítést és döntéshozatalt (BMr. 1 2. §).
Szemben a Szolgálati Szabályzat egységes szemléletével, a BMr. differenciáltan határozza meg az egyes szervek teljesítményértékelését (közrendvédelem, közlekedésrendészet, bűnügy, igazgatásrendészet, személy- és objektumvédelem és idegenrendészet).
Az alkalmazott terminológia azonban olyan általános fogalmak együttese, ami az egyes
foglalkozási területek belső sajátosságairól semmit nem árul el (intézkedési eredményesség, jogszerűség, szakszerűség stb.).
A rendészeti szakterületek foglalkozási tagoltsága a szabályozásból nem ismerhető
meg, de amennyiben a 2013 óta folytatott egyéni és szervezeti teljesítménymérés eredményei – a szükséges anonimitás mellett – a rendészettudomány számára kutathatóvá
válnak, akkor értékes információk születhetnek mind a rendészeti gyakorlat, mind pedig
a közép- és felső szintű rendészeti oktatás számára.

45
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 3 0/2011. (IX. 22.) BM rendelet 1 0. pont (1), (2) és (3) bekezdés.
46
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 2. Értelmező rendelkezések 4 . § e) alpont.
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Az állam- és jogtudományok szerepe
A modern rendészet nem automatikusan azonosult a jogállamiság eszméjével. Sem története (létrejötte a feudális abszolutizmus idejére tehető), sem társadalmi rendeltetése
(az erőszak erőszakkal való legyőzése – a rendőrség a jog hadserege) nem erre predesztinálta. Ezért a jogállami keretek elfogadása meglehetős késedelemmel történt. Ez az idő
ahhoz kellett, hogy a rendészet is a jog uralma alá kerüljön. A rendőri munkának a jog
sáncai közé terelése ma sem tekinthető befejezettnek, és egyes vélekedések szerint maradéktalanul nem is valósítható meg.47
A magyar közjog fejlődésének aranykora a 19. század volt. Erre az időszakra tehető
a rendészet fogalmának kialakítása, mint a közigazgatási jogtudomány hazai művelőinek
teljesítménye.48
Álláspontjuk egységes volt abban, hogy „[…] a közigazgatási hatósági tevékenységet és a jogalkalmazást is rendészeti tevékenységként fogták fel, amikor a közigazgatási hatóságnak a fő feladata
az volt, hogy őrködjön a jogszabályok betartásán […] A mai modern közigazgatásban és a magyar
közigazgatásban is beszélhetünk a hatósági tevékenység keretében a szorosan vett rendészeti
tevékenységről, amelynek az a szerepe, hogy az adott tevékenység jogilag szabályozott rendjét
védelmezze, óvja, felügyelje a szabályok betartását, hárítsa el a közvetlen veszélyeket, gondoskodjék a jogszabálysértők felelősségre vonásáról. Ilyen értelemben van ma is építészrendészet,
vadászati-halászati rendészet, közegészségügyi rendészet stb.”49

Ennek megfelelő a kifejezés gazdagsága. Példának okáért Karvasy Ágost A közrendészeti
tudomány és a culturpolitika című munkájában „keverednek a közbiztonság és a közrend
védelmével, illetőleg a társadalom »finomabb szükségleteinek« kielégítésével kapcsolatos
eszmefuttatások”, noha a mintaadó német szakirodalomban ekkorra – a 19. század közepére – már világosan elkülönült az alakító- és a veszélyelhárító közigazgatás.50 Éppen
ez a gazdagság teszi, hogy a rendészet a mindennapi gondolkodás számára nehezen
értelmezhető. A rendőrség terminológia ellenben mindenki számára világos tartalmat
hordoz, noha a tudományosan is igényes rendőrség-meghatározás korántsem mondható
egyszerűnek, amint azt a rendőrség jeles tudósának, Concha Győzőnek az akadémiai
székfoglalójából vett idézet is igazolja:
„A rendőri működésnek az eleme: 1) az emberi élet, állami, úgy mint társadalmi élet folyásának,
e folyamat minden mozzanatának szakadatlan szemmel tartása, kivéve ami az egyén, a család,
a ház, a levél megközelíthetetlen szentélyében történik; 2) az alanyi belátás, a diszkrécionárius
hatalom minden rendőri közegnél vagy legalább is minden rendőri hatóságnál annak megtételére,
47
Részlet a 8/2004. (III. 25.) AB határozat indokolásából: „[…] csak a fegyveres szervek sajátos feladatai
által feltétlenül indokolt mértékben térjen el a jogállamiságnak attól az alapvető követelményétől, hogy
mindenki jogtisztelő, tehát jogszabályszerű magatartást köteles tanúsítani. Ennek folytán azt, hogy a jogellenes parancs és intézkedés végrehajtásának a kötelezettségére vonatkozó törvényi előírás alkotmányosan
indokolható-e, egyrészt azon céloknak, amelyeket e kötelezettség hivatott érvényre juttatni, másrészt
a jogállamiság által megtestesített értékeknek az egybevetése alapján kell megítélni.”
48
Sallai János: A magyar rendészettudomány etablációja. Belügyi Szemle, 6 3. (2015), 6 .
49
Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Osiris, 1998. 278–279.
50
Korinek László: Kriminológia I. Budapest, Magyar közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2 010. 255.
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amit a közrend előfeltételének tart. Az állandó őrködés és diszkrécionárius hatalom teszik a rendőri
működésnek legsajátosabb eszközeit.”51

Az állami feladatok azokból a közösségi szükségletekből vezethetők le, amelyek kielégítésére az egyének és a civil összefogások nem képesek a közhatalom támogatása nélkül.
Ezek a társadalmi szükségletek rendkívül heterogének, és egymáshoz képest jelentős
tartalmi eltéréseket mutatnak. A közigazgatás a társadalom legnagyobb igazgatási komplexuma, amelynek belső szerkezete jól tükrözi a feladatok egymástól jelentősen eltérő
sajátosságait. Ezt az összetettséget is hangsúlyozza Magyary Zoltán, amikor a közigazgatást szervezetként megragadva kiemeli, hogy „a közigazgatás az állam szervezete
a közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való
eredményes megoldására”.52 A közigazgatási jog azonban nagyon gyakran csak olyan
jogrendet képes teremteni, amelyben a közbiztonság hatékony védelmezése a jogellenes
emberi magatartások keltette veszélyek elhárítására egy általános rendészeti felhatalmazás birtokában lehetséges. Ez az egyik oka annak, hogy a rendőrködés nem hasonlítható
a klasszikus büntetőjogi pályákhoz, az utóbbiak feladata ugyanis nem a veszélyelhárítás,
hanem a minősítés. A minősítés logikai művelet, szubszumpció, amelyben a jogszabály
a felső tétel, és a jogeset az alsó tétel.53
Más a helyzet a bűnüldözés területén, mert ott a rendészeti fellépésnek is a minősítés
áll a fókuszában: történt-e bűncselekmény, és annak ki az elkövetője? Szemben azonban a jogi értékeléssel, ami a felderítés eredményeként lehetséges, a bűnüldözés éppen
ezt végzi a sikeres nyomozással. A büntető anyagi- és eljárásjogi szabályok ismerete
természetesen nem nélkülözhető, de ezek mégoly tudása sem visz közelebb a megoldáshoz. A kriminalisztika az a bűnügyi tudomány, amely a bűnügyes számára a tudás,
a gondolkodásmód és a cselekvés iránytűjeként szolgál.
Ahhoz, hogy a bűnözés kontrollja érvényesüljön, a rendészetnek alapos tudással
kell felvérteznie magát a bűnözés tömegjelenségével szemben. Ezért lett a kriminológia
a rendészeti hozzáértés nélkülözhetetlen része.
A jogszempontú elemzés további eredménye lehetne az igazgatásrendészeti54 és közlekedési szakág55 közjogi hátterének felvázolása, valamint a csapaterő,56 a terrorelhárí-

Korinek (2010) i. m. 2 56–257.
Idézi Papp Judit: A közigazgatási jog alapjai. Budapest, Rejtjel, 1995. 19.
53
Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1 972. 199.
54
Kincses Ildikó: Igazgatásrendészet. In Korinek László (szerk.): Értekezések a rendészetről. Budapest,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2014. 253–290.
55
Mészáros Gábor: Az abszolút sebességtúllépés a halálos közúti balesetek hátterében. PhD-értekezés.
Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, 2 018; Major Róbert: A közlekedésrendészet. In Korinek László (szerk.): Értekezések a rendészetről. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar, Budapest, 2 014. 227–251.
56
Less Ferenc: Az alkotmányos jogállam rendőrségének feladatai a politikai demonstrációk biztosításában – nemzetközi kitekintés. PhD-értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
Doktori Iskola, 2017.
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tás57 és a nemzetbiztonság58 jogállami kútfőinek felsorakoztatása. Az állam- és jogtudományok szerepe a rendészeti szakértelem teljessé tételében igazolható. A Rendőrtiszti
Főiskola alapító parancsnoka, Györök Ferenc így emlékezett: „Annak idején sokan
bíráltak engem a jog-centrikusság miatt. Az álláspontom úgy gondolom, akkor is
és még ma is helytálló.”59 Györök tábornok igazsága napjainkban sem kérdőjelezhető
meg!
A rendőr-szociológia
A rend és a hatalom értelmezése a szociológus számára sokkal bonyolultabb képlet, mint
a jogásznak. Míg a jogász számára a rend első értelmezése az életviszonyok jogi szabályozottságával azonos, addig a szociológus a rend kialakulásában a jogi előírások mellett
az erkölcsnek, a tekintélynek, az egymás iránti tiszteletnek, a rendőrök elfogadottságának,
a kisebbségek integrálásának és általában az emberekkel való szolidaritásnak tulajdonít
jelentőséget. Ezek közül kellett választaniuk azoknak a megkérdezetteknek, akiktől azt
tudakolták, hogy minek van fontossága abban, hogy a társadalomban rend legyen. A rendőrök válaszaiból kiderült, hogy ők szakmájuk szemléleténél fogva a jogszabályokban
ismerik fel a rend első számú garanciáját, de mindjárt második helyen az erkölcsi rend
áll, ami ugyancsak érthető, ha tudjuk, hogy a normáknak e két nagy rendszere között
szoros kapcsolat van.60 Krémer elemzése annyiban meglepő, hogy kimutatja, miszerint
a társadalom tagjai közötti kölcsönös tisztelet alig játszott szerepet a megkérdezett rendőröknek a társadalmi rendről kialakított felfogásában. Ez pedig arra utal, hogy a ma
nálunk uralkodó rendészeti kultúra kevéssé támaszkodik a jogkövető társadalommal való
kooperációra, és inkább hisz a jogszabályok kényszer szülte rendteremtő képességében.
A rend érvényesítéséhez szükséges hatalomnak azt a formáját, amit az állami impériumból levezetett hatósági jogosítványok foglalatának tudunk, Krémer nem vizsgálta.
Ez érthető, mert a szociológus számára a hatósági hatalomnak nem a jogszabályi eredete,
hanem annak tényleges érvényesülése lehet érdekes. Az ezt firtató kérdőív elemzéséből
az következett, hogy a rendőrök a perszonalizált hatalmat tartják a leghatásosabbnak,
míg korábban a rendről vallott nézeteikben az objektív tényezőknek, elsődlegesen a jognak adtak primátust. A perszonalizált hatalomnak van egy pozitív formája, a hatósági
felhatalmazás erkölcsi értékeinek az elsajátítása, azok személyes vállalása. Gondoljuk,
hogy ez a hivatástudat forrásvidéke. Van azonban a hatalom megszemélyesítésének egy
negatív formája is, amikor a rendőr elfelejti (vagy zárójelbe teszi) társadalmi küldetését,
és a ráruházott hatalmat mintegy privatizálja.
Miként érheti el a rendőrség a szakmai teljesítmény csúcsait? Ehhez korszerű szervezetre és korszerű tudásra van szükség. Idézzük Csapó Csabát:
57
Németh József: A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés
terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére. PhD-értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, 2010.
58
Drusza Tamás (szerk.): A magyar elhárítás fejlődése Tanulmányok a katonai és a polgári nemzetbiztonság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2019.
59
Györök Ferenc – Kratochwill Ferenc – Nyerges Lajos: Konzultáció a Rendőrtiszti Főiskola múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. Rendészeti Szemle, 30. (1992), 1 2. 46.
60
Krémer Ferenc: A rendőri hatalom természete. Budapest, Napvilág, 2003. 102.

116

III. Fejezet. Gondolatok a hivatásról
„Elöljáróban annyit, hogy a külföldi – jellemzően angolszász – rendőrségek tanulmányozása során
leszűrhető: legalább három, együttesen fennálló jellemző vezethet a korszerű jelző kimondásához,
nevezetesen:
1. a professzionalizmus,
2. a társadalmi beágyazottság, valamint
3. a megújulási készség észlelhető jelenléte.
Bár a felsorolás nem törekszik kizárólagosságra – vagyis más csoportosítás is elképzelhető – az áttekintést lehetővé teszi”61

A témakört kutató Pirger Tamás a kérdést a szervezeti kultúra felől közelíti:
„A teljesítményalapú jutalmazás hiánya, illetve az alacsony kockázatvállalási hajlandóság – mint
a szakirodalmi feldolgozásban egyértelművé vált – a bürokratikusan működő szervezetek egyik
legmarkánsabb jellemzője, esetenként a hatékony működés akadályozó tényezője. Ezen problémákra más szerzők is rávilágítottak már a rendvédelem vonatkozásában is, de most igazolást nyert,
hogy az állomány is hatékonyabb működést látna ezen területek fejlesztése következtében. Tehát
nemcsak szakértői szemmel jósolhatnánk így hatékonyabb működést, hanem az érintett állomány
véleménye is alátámasztja ezt.”

Majd megállapítja: „[…] egy közigazgatási szervtől nem is elvárható például, hogy olyan
innovatív, rugalmas és dinamikus működést mutasson fel, mint a versenyszféra vállalatai. Ettől függetlenül a jelenleginél működhetne innovatívabb, kockázattűrőbb módon
is – a jog adta lehetőségeket szem előtt tartva –, segítve ezzel a szervezeti célok hatékony
elérését, a hatékony munkavégzést és feladatteljesítést.”62
A szociológia a rendőrséget is három síkon értelmezheti. A szervezetszociológiai irány
a rendvédelmet sajátos szubkultúrának tekinti, kimutatva azokat a belső erőket, amelyek
összetartják a testületet és azokat az elválasztó ismérveket, amelyek élesen elkülönítik
a társadalmi környezettől. A következő megközelítés az értékszociológia, amely a szervezet és annak tagjai értékválasztását vizsgálja, és végül a strukturalista-funkcionalista
szociológia a szervezetnek a társadalomban elfoglalt helyét értelmezi.
A szervezetszociológiai szemlélet alkalmas arra is, hogy rámutasson a hivatali organizációk diszfunkcióira. Ezek sorában elsőként említjük a feladat-túlvállalás jelenségét,
amellyel a szervezet szüntelenül a létjogosultságát és fontosságát kívánja igazolni. Más
okokra vezethető vissza a hivatal makacs ragaszkodása a megszokott, a biztonságot
nyújtó struktúrákhoz, amelynek következményeként az ilyen szervezet csupán belső
erőkből nem képes megújulni. Ezeket a zárt, rugalmatlan rendszereket könnyen elérheti
a bürokrácia végzete, az, hogy eredeti társadalmi rendeltetése háttérbe szorul, és annak
helyébe az önmagáért való bürócélok lépnek.63
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Az értékszociológiának is nevezett megközelítés azóta jelent meg módszerként
a bürokratikus szervezetek megismerésében, amióta az emberi tényező jelentősége
megnőtt. Ebben a relációban a kutatás objektuma a személy, az egyéniség, aki így vagy
úgy beilleszkedik a szervezetbe, megtanulja vagy elfogadja annak normáit, azonosul
a hivatással, vagy csak kényszerből teljesíti a követelményeket. Ebben az értékrendben
további csoportosítással megkülönböztetünk végső- vagy célértékeket, és instrumentális
vagy eszközértékeket.
Számunkra az élethivatás-vizsgálatoknak azért van jelentőségük, mert feltételezésünk
szerint a meghatározott rendőrségi modellek nehezítik a hivatással való azonosulást,
kiszolgáltatott helyzetbe terelik a beosztottakat, alacsony szinten tartják a hatékonyságot,
míg más szervezeti megoldások képesek jelentősen csökkenteni ezeket a hátrányokat.
Ebből a szempontból reánk nézve nem hízelgő, amit külföldi kutatók állapítottak meg,
amikor a magyar rendőr önmagáról alkotott képét vizsgálták. Felhívták a figyelmet arra,
hogy a szakmai motiváció szinte kizárólag a kikényszerített fegyelemre, a közvetlen
vezetőtől való függőségre szűkül. „A magyar rendőröknél újra kell definiálni a szakmát. Ehhez stratégiai megfontolásokra van szükség. Ma legjobb esetben is csak egyedi
taktikai intézkedésekről lehet beszélni.” Továbbá „[…] az új rendőrök röviddel a különböző rendőrségi részlegekbe való belépésüket követően elveszítették azokat a szakmai
értékeiket, amelyeket a szakmai képzés alatt megszereztek. Ennek az erős és némely
ponton eltérő csoportkultúra volt az oka, amellyel összeütközésbe kerültek.”64 A szociológia kritikai mondanivalójával szembesülni néha nagyon kényelmetlen a gyakorlat
szakemberei és a politika formálói számára.
A modernizációhoz jócskán szolgáltat muníciót az úgynevezett strukturalista-funkcionalista szociológia, amelynek egyik, a politikai rendszerre alkalmazott munkamodelljét az amerikai David Easton dolgozta ki. Elgondolása szerint egy szervezet úgy
helyezkedik el a társadalmi környezetben, mint egy „sötét doboz”, amellyel szemben
megfogalmazódnak követelések és elvárások, de természetesen ezek mellett megjelennek a támogatások is, amelyek nélkül a politikai rendszer nem lenne képes működni.65
Az ilyen körülmények között funkcionáló alrendszer meghatározott eredményeket ér
el, értékeket produkál vagy kudarcot szenved, ami azután visszahat magára a szervezetre is.
A foglalkozásnak, a hivatásnak csoportképző ereje van, ezért az ilyen korporációk
felettébb alkalmasak arra, hogy a szaktudás és a szakmai tevékenység értékeiből építsék
fel a maguk szervezeti kultúráját. „Minthogy ugyanolyan munkát végző egyénekből áll,
akiknek érdekei összhangban vannak, sőt esetleg azonosak, nincs ennél megfelelőbb talaj
társadalmi eszmék és érzelmek kialakítására.”66 A szakma annál inkább kohéziós erő,
minél jobban alkalmas arra, hogy az előállított értékeket objektív mércével ítélje meg.
Ebből a szempontból a hivatások között nagy különbségek vannak, ami azután jelentősen
befolyásolja a szervezeti kultúra tartalmát. Minél pontosabbak a teljesítmény mérésének
objektív módszerei, annál kisebb jelentősége van a szervezet értékrendjében a hierarchián
belül elfoglalt helynek, és annál nagyobb elismerést kapnak az egyéni kvalitások, a tehetség és a tapasztalat. Az ilyen szakmákban úgy is lehet karriert építeni, hogy az ember
64
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eközben egyetlen lépcsőt sem halad előre a szervezeti ranglétrán. A rendőrségi kultúrák
azért mutatnak sokszor az eredeti társadalmi rendeltetésüktől eltérő, deviáns vonásokat,
mert hiányzik az a szakmai tekintély, ami az alapvető értékeket a csoporton belül képes
lenne megszilárdítani. Ahol az iskola csak a gyakorlattól elszakított elméletet ad, és ahol
a gyakorlat az elméletről csak megvetéssel tud szólni, ott könnyen előáll az a helyzet,
miszerint „[…] nincs kapcsolat az elmélet és a gyakorlat között, a kettőt az iskola tanárai és a szolgálati területek gyakorlatvezetői elhatárolt területnek fogják fel. Ugyanis
a rendőri kultúrának fontos része az, amit közhelyszerűen úgy fogalmazhatnánk meg:
felejtsd el, amit az iskolában tanultál, majd a gyakorlatban megmutatják neked, hogyan
is mennek a dolgok.”67
Rendészeti pszichológia68
A rendészeti szakismeret belső tartalmának feltárása a rendészettudomány adóssága,
elvégzendő feladat, amihez a pszichológiai kutatások jelentős támogatást adhatnak.
A pszichológiai kutatások nélkülözhetetlenek az alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez.69
Ezen a területen figyelmet érdemelő hazai eredmények születtek.70
A hivatkozott munkák szembetűnő erénye a gazdag nemzetközi szakirodalmi bázis.
A külföldi példák ugyanazokat az útkereséseket mutatják, amelyek itthon is jellemzők.
Nincsenek kötelezően átvehető minták, de jelentős a segítség, amit a legjobb hazai megoldásokhoz a világ nyújtani képes.
Tanulságos a módszertani megalapozás:
„Az egységes közszolgálati alapkompetenciák meghatározását célzó kutatás során a vonatkozó
hazai és nemzetközi elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra építve strukturált interjúkat
vettünk fel az egyes érintett közigazgatási és rendészeti szervek vezetői által kijelölt vezetőkkel,
amelynek tartalomelemzési eredményeire építve egy online kérdőívet állítottunk össze és vettünk
fel egy sokkal szélesebb (összesen 1443 főt elérő) mintán, amelyből 378 kérdőívet rendőri vezetők
töltöttek ki. A rendőrökkel szembeni specifikus elvárások meghatározása érdekében az így kapott
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adatokat elemeztük annak érdekében, hogy meghatározhassuk, miben és milyen mértékben térnek
el a rendőrökkel szembeni elvárások a közszolgálat egészében jellemző elvárásoktól.”71

Az egységes közszolgálati alapkompetenciák meghatározásához elengedhetetlen volt
a kutatásba bevont szervezetek pontos meghatározása. A közigazgatás mellett ebben
helyet kaptak a rendőrségek, a civil nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a nemzeti adó- és vámszervek, a katasztrófaelhárítás szereplői, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem oktatói.
A kutatási eredmények sorából a következőket tartjuk különösen fontosnak:
– Az úgynevezett megterhelés- – kontroll- – támogatási modell, amely arra mutat
rá, hogy miként hozhatók létre a leghatékonyabb és az egészséget is megőrző
munkafeltételek. A következtetések kitűnőek! „[…] a munka során megtapasztalt
kontroll- vagy döntési jogkör, amely egyrészt magában foglalja azt, hogy a dolgozónak mennyire van lehetősége arra, hogy a munkáját, aktivitását, erőforrásainak
felhasználását kontrollálja, másrészt pedig azt is, hogy a dolgozó mennyire vehet
aktívan részt a munkáját érintő döntésekben […] A kontrolltényező különösen
hangsúlyos a rendvédelmi munka során, amelyre általában jellemző egyrészt
a fokozott jogszabályi meghatározottság, másrészt pedig az erőteljes hierarchizáltság miatt az egyének alacsony kontrollszintje, amely így szinte törvényszerűen
fokozza a munka egészségre gyakorolt negatív hatásának a valószínűségét […]
Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy a munka ezen jellemzői nem tekinthetők statikusnak. Az egyén és a szervezet is képes mind a pszichológiai megterhelés, mind
pedig a kontroll szintjének a megváltoztatására, azaz az adott munka egészségre
gyakorolt hatásának a kedvezőbb vagy éppen a kedvezőtlenebb irányba történő
elmozdítására.” 72
– Figyelmet érdemlő eredmény az egységes közszolgálati alapkompetenciák katalógusa: szabálykövetés, fegyelmezettség; önállóság, hatékony munkavégzés; határozottság, magabiztosság; problémamegoldó készség; döntési képesség; felelősségvállalás; pszichés terhelhetőség; érzelmi intelligencia; kommunikációs készség;
konfliktuskezelés; együttműködés.73
Amit az előzőekben idézett kutatások nem vetettek fel, az két kérdés:
– Amennyiben a rendészet területén is igaz, hogy a kontroll- vagy döntési jogkörök
nem tekinthetők statikusnak, minthogy az egyén és a szervezet is képes a változtatásra, szükséges-e annak vizsgálata, hogy a hatályban lévő „szigorú függelmi
rend” összhangban áll-e a leghatékonyabb megterhelés- – kontroll- – támogató
modell tulajdonságaival?
– Amennyiben a szervezeti és az egyéni eredményesség feltételeit az egységes közszolgálati alapkompetenciák alkotják, nem kellene keresni egy olyan hierarchikus modellt, amely a jelenleginél jobban támogatja ezeknek a kompetenciáknak
a megerősödését?
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A rendészettudományi kutatásoknak mindkét kérdést merni kell feltenni, és tudni kell
válaszolni is!
Hasonló gondolatokat támaszt Fogarasi Mihály kitűnő munkája a nyomozati pszichológiáról. Definíciója kriminalisztikai szempontból is kifogástalan: „A bűnügyi nyomozás pszichológiai értelemben három, egymással szorosan összefonódó fő összetevőt
foglal magában: az információk megszerzését (információ-visszaszerzés), a lehetséges
elkövető valószínű személyiségvonásainak előrejelzését, valamint a döntéshozatali folyamatokat.”74 Dicséret illeti a nemzetközi irodalmi forráskezelést, kiválóak a szervezeti
kultúrát érintő megállapítások. Amik hiányoznak, azok a hazai bűnüldözési gyakorlat
tanulságaiból levonható következtetések. A rendészeti kutatásoknak itt is lenne bőven
tennivalójuk!
Menedzsertechnikák a rendőrségnél
A rendészeti igazgatásra is irányadók a következő megállapítások:
„A közszolgálat működését és a rendszeren belül folyó emberierőforrás-gazdálkodás lehetőségeit
alapvetően befolyásolják az uralkodó társadalmi viszonyok, az ország politikai berendezkedése,
beágyazottsága a nemzetközi viszonyrendszerbe, a mindenkori kormányok nézetei, beállítódásai,
tervei, elképzelései, a kulturális adottságok, a nemzet hagyományai, továbbá a környezetünkben lezajló összetett változások […]. A rövid távon általában fellépő alkalmazkodási kényszert
azonban nemcsak kényszerként lehet felfogni és megélni. Jóval kifizetődőbb, ha ezt az időszakot
átmenetként kezelve a szervezetek tudatosan felkészülnek a hosszú távon kiaknázható előnyök
megszerzésére. A környezeti változásokra a szervezetek általában a következő formákban reagálhatnak:
– utólagosan, ezt hívjuk reaktív megoldásnak;
– előzetesen is felkészülhetnek, ekkor preaktív hozzáállást tanúsítanak;
– a legnagyobb és legtartósabb sikerrel kecsegtető válaszképességet a befolyásoláson alapuló
proaktivitás kínálja.”75

„A szervezés, mint sajátos tevékenység áll az igazgatástudomány érdeklődésének
fókuszában. A közigazgatás – az igazgatástudomány szerint – céltudatos szervező
tevékenység, funkciói következésképp a szervezési teendőkből következnek.”76 A szervezéselméletek képviselői megértéssel fogadták a rendészeti igazgatás sajátosságait,
és felajánlották segítségüket. Bernhard Prestel a magyar rendőrséget átvilágító Team
Consult egyik vezetője, tapasztalatait a következőkben foglalta össze: a modern szervezéstudomány tanításai csak annak a rendészetnek szólnak, amelyik maga is modernizálódni akar. A változatlanságot nem lehet és nem is érdemes menedzselni. Prestel
kiemeli, hogy „a modern menedzsment a kollektívák vállalkozásközpontú irányítása,
a szervezetben részt vevők közös céljainak megvalósítása olyan stratégiák és mód74
Fogarasi Mihály: Nyomozati pszichológia. In Haller József (szerk.): Rendészeti pszichológia. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 020. 149.
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szerek segítségével, amelyek lehetőséget adnak a teljesítmény állandó ellenőrzésére
és az új követelményekhez való folyamatos alkalmazkodásra”.77 A szervezéstudomány
és a rendészet Európa nyugati felében akkor talált egymásra, amikor a rendőrségek
modernizációja az 1980-as évek elején megkezdődött. Változtak a rendőri funkciók.
A represszív feladatok mellett nagyobb súllyal jelentek meg a hatósági szolgáltatások.
A rendőrség énképében erősödtek a kooperatív elemek. A legitim erőszak alkalmazásával szemben a stratégia központi célja a közbiztonság megteremtése lett, amelynek
első számú értékelője maga a civil lakosság. Az új stratégia új módszereket igényel,
a beavatkozó erőszakot megelőzik a konfliktusok megoldására alkalmas technikák,
az előbbiekhez igazodik a szervezet, és végül átalakulnak a rendőri munka személyi
és tárgyi feltételei is.
A szervezéstan ezeknek a változásoknak a menedzseléséhez a következő technikákat
ajánlja:
– ügyfélközpontú munkavégzés;
– vállalkozói erényeket mutató gondolkodás és cselekvés;
– a kollektív tudás és az alkotó közösség kiaknázása;
– az eredmények világos és objektív mérése;
– sokoldalú együttműködés, gazdag partneri kapcsolatok;
– megújulni kész, tanuló szervezet.
Prestel ezután a rendészeti reform céljairól és módszereiről szól. Az általános cél
a közbiztonság megteremtése, ami azonban minden időben a konkrét feladatok megfogalmazásával és teljesítésével valósítható meg. A legfontosabb célkitűzés lehet a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, a közlekedési fegyelem javítása és a jogsértéseket megelőző
konfliktusok kezelése. Miközben a modernizáció maga egy soha be nem fejezhető
folyamat, a társadalmi szükségletek megkívánják a rövid távra szóló és érzékelhető
javuláshoz vezető lokális célok kijelölését. A modernizáció feltételezi a költségtakarékos gazdálkodást. Csak olyan feladatokat szabad vállalni, amelyek megoldásához
a rendészetnek alkalmas eszközei vannak. Az egyes munkafolyamatokat kevesebb
emberrel, de nem csökkenő hatásfokkal szükséges ellátni. Ehhez ki kell használni
a jó kooperáció előnyeit. Az észszerű munkavégzés megkívánja a feladatok decentralizációját. Tanulmányát a rendőrségi személyzettel kapcsolatos elvárásokkal zárja.
A rendőrségi tisztviselő legyen
– autonóm lény, aki viseli a felelősséget;
– kommunikációra alkalmas;
– konfliktusokat és a stresszt vállaló;
– együttműködésre nyitott;
– döntésképes;
– járatos az új technikák alkalmazásában;
– megújulásra kész;
– nagy munkabírású és
– világnyelvek ismerője.78
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Ezek a tulajdonságok harmonizálnak a hazai kutatók által kidolgozott egységes közszolgálati alapkompetenciákkal.
Záró gondolatok
Közelebb kerültünk-e a rendészeti hivatások leírásához azzal, hogy segítségül hívtuk
a rendészet gyakorlatát, a jogtudományokat, a szociológiát, a pszichológiát és a szervezéstudományt? Annyiban igen, hogy igazoltuk a további kutatások szükségességét,
amelyekben a rendészettudománynak is szerepe lehet. Feltéve, hogy létezik ilyen tudomány, lehetősége van kutatási tárgyának megismerésére, élhet kritikai mondanivalóval
és a változások kezdeményezésével.
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A katasztrófavédelmi felsőoktatás fejlesztése
a rendészeti képzés rendszerében

Góra Zoltán79

Bevezető
A katasztrófavédelmi törvény egyik meghatározó rendelkezése szerint „a katasztrófavédelem nemzeti ügy, melynek egységes irányítása állami feladat”80. Ennek megfelelően
a hazai katasztrófavédelmi felsőoktatás létrehozásának és fejlesztésének folyamatában
rendre ott volt az állami irányítás meghatározó szerepe, amely különösen megmutatkozott
a megrendelői képzési igények meghatározásában, valamint a felsőoktatási szervezet
és intézményrendszer fejlődéstörténetében. Ezzel párhuzamosan a katasztrófavédelmi
feladatrendszer tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületeinek szabályozási, szervezeti, eljárási és módszertani sajátosságai megjelentek a katasztrófavédelmi
felsőoktatásban is.
A fejlődés másik fontos eleme az volt, hogy az elmúlt több mint két évtizedben – a közigazgatás rendszerének felülvizsgálatával párhuzamosan – a katasztrófavédelmi igazgatás
a rendészeti igazgatás részeként alakult ki. Ezáltal a rendvédelmi szervezetek és a hivatásrendek közötti együttműködés egyik fő alkotmányos célkitűzése volt az állampolgárok
életének és egészségének, az anyagi javaknak, valamint a természeti környezetünknek
a magas szintű védelme.
Jelen tanulmányban a szerző bemutatja a katasztrófavédelmi felsőoktatási képzés
szervezeti fejlődéstörténetének jellemzőit és kapcsolódását a rendészeti felsőoktatási
képzéshez.
A katasztrófavédelmi felsőoktatás történeti előzményei
A katasztrófavédelmi felsőoktatási képzés történeti előzményei között a tűzoltótisztképzés előtörténetét kell számba venni. A hazai tűzoltótisztképzés szorosan kötődik a magyar
tűzoltóképzés szervezeti fejlődéstörténetének egyes mozzanataihoz.
Az ipari forradalom eredményeként önkéntesen megalakult első tűzoltóságok (1835,
Arad) és tűzőrségek (1855, Óbudai Hajógyár) alapvető feladatuknak tekintették a tüzek
eloltását, illetve a bajba jutottak mentését. A tűzrendészeti pátens hármas felosztása (tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat) a jelenlegi tűzoltóképzés alapvető szakmai felosztását
adta meg. A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség 1870-ben történt megalakulásakor
egyik fő feladatának határozta meg, hogy megszervezze – a vármegyék tűzoltótanfo-

A szerző tűzoltó altábornagy, főigazgató, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés.
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lyamaira épülő – egységes hazai tűzoltóképzést. A két világháború között a tűzoltóság
szakmai felkészítése már kiegészült a légoltalmi oktatási feladatokkal is.81
Az első tűzoltótörvény (1930. évi X. törvénycikk) megerősítette a tűzrendészeti felügyelet intézményét. A jogszabályi előírások egyre több műszaki és közigazgatási ismerettel rendelkező tűzoltótiszt szolgálatba állását igényelték. A II. világháborút követően
létrejött az ország egészét átfogó állami tűzoltóság, amikor is létrehozták a Tűzoltó
Tisztképző Tanosztályt. A tűzoltótisztképzés 1963–1971 között a BM Akadémia Tűzoltótagozatán folyt, ahol 2 éves nappali és 3 éves levelező képzéseket szerveztek.
A BM Rendőrtiszti Főiskola megalakulását követően a tisztképzés változatlan formában már a BM Tűzoltóiskola keretein belül folyt.
Az 1981-esesztendő jelentős változást eredményezett, mivel az Ybl Miklós Építőipari
Műszaki Főiskolán megkezdődött a tűzvédelmi üzemmérnöki képzés. Ebben az évben
kezdte meg a működését a BM Tűzvédelmi Kiképzőközpont is. A rendszerváltást követően a tűzvédelmi oktatást és kutatást végző szervezeti egységek közös irányítás alá
kerültek. A tűzvédelmi üzemmérnöki képzés továbbra is az Ybl keretei között folyt.82
Az országgyűlés 1999 nyarán fogadta el a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 1999. évi LXXIV. törvényt, amely egyrészről lehetővé, másrészről szükségessé
tette a képzési szervezeti rendszer módosítását. Ennek eredményeként döntés született
a Rendőrtiszti Főiskolán főiskolai szintű katasztrófavédelmi oktatás létesítésére.83
2000. szeptember 1 -jénlétrejött a Katasztrófavédelmi Tanszék. 2 004 szeptemberében
indulhatott a katasztrófavédelmi szak nappali tagozatán a tisztképzés. A bolognai képzési
rendbe történő áttérést követően az oktatás a rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirányán folytatódott. A 2009/2010-es tanévtől a képzés levelező tagozaton
kibővült a tűzvédelmi specifikációval is. A főiskolai gyakorlati oktatást és képzést folyamatosan támogatta a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) 2006-tólindult védelmi igazgatási szakon folyt katasztrófavédelmi alap- és mesterképzés. Az alapképzésen katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és tűzoltó-, valamint önkormányzati védelmi szakirányokon
lehetett tanulmányokat végezni. Ugyancsak a ZMNE-n indult a katasztrófavédelmi
mérnöki mesterképzés is.
Az alap- és mesterképzési szakokon végzettek számára a végzettség megszerzését
követően a katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelmi igazgatás, a tűzoltóság és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is alkalmazási lehetőséget biztosítottak.84

Bleszity János: A magyar tűzoltóképzés vázlatos története. Védelem Online, Tűz- és Katasztrófavédelmi
Szakkönyvtár, 2011a. 4.
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Bleszity János: 140 éves a magyar tűzoltóképzés. Védelem Online, Tűz- és Katasztrófavédelmi Szakkönyvtár, 2011b. 4.
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Bleszity János: 1 0 éve alakult a Katasztrófavédelmi Tanszék a Rendőrtiszti Főiskolán. Védelem Online,
Tűz- és Katasztrófavédelmi Szakkönyvtár, 2011c. 7 .
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Bleszity János: Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete. Védelem
Katasztrófavédelmi Szemle, 19. (2012), 3. 3.
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Katasztrófavédelmi felsőoktatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezetében
Az egységes katasztrófavédelmi rendszer 2 012. évi létrehozásával párhuzamosan folyt
a katasztrófavédelmi felsőoktatási képzés kialakítása és fejlesztése. 2012. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) szervezetében létrehozott Katasztrófavédelmi Intézet (a továbbiakban: intézet, KVI) az egyetemi stratégiák és a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) mint megrendelő igényei szerint végzi oktatásfejlesztési, oktatási és tudományos tevékenységét. Az intézet
2019. évig karközi intézetként működött, majd a Rendészettudományi Kar önálló szervezeti egysége lett.
A KVI három szaktanszékből álló szervezetének kialakítása párhuzamosan folyt
az NKE intézményfejlesztési terveivel és intézkedéseivel együtt. Az egyetem és a BM
OKF közötti együttműködési megállapodás szabályozza a megrendelői igények teljesítéséhez szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésre bocsájtását.
Az intézet a védelmi igazgatási alap- és mesterképzési szakok kifuttatásával párhuzamosan 2 013-tólkatasztrófavédelmi alapképzést, majd 2 016-tólkatasztrófavédelmi
mesterképzést indított be. 2020. évtől van lehetőség a katasztrófavédelemhez érkező
diplomával rendelkező munkatársak számára a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi tagozatán történő tanulmányok folytatására a felsőfokú
szakmai végzettség megszerzése érdekében.
A KVI létrehozása óta eltelt időszak vezetési, szakmai, oktatási, tudományos kutatási és együttműködési tevékenységének áttekintésére első alkalommal a 2016. évben
lezajlott sikeres intézmény- és programakkreditáció keretében került sor.85 A KVI-nél
kialakított képzési szerkezet a felsőfokú alap- és mesterképzéstől a doktori tanulmányokig kimunkált és szervezetileg működő rendszert alkot, ennek létrehozása az elmúlt
tíz év eredménye. Az intézetnél bevezetésre került továbbá az iparbiztonsági, valamint
a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányokon a nappali költségtérítéses képzési forma,
amely az érintett gazdálkodó szervezetek szakember-utánpótlását hivatott biztosítani.
A katasztrófavédelmi szakokon végzettek számára elhelyezkedési lehetőséget a hivatásos katasztrófavédelmi szerv mellett az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok, a közigazgatási szervek, továbbá a gazdasági szervezetek is biztosítanak. A képzésekre jelentkezők
létszáma többszöröse a felvehető keretnek. Az intézet által a jogelőd intézményektől átvett
védelmi igazgatási alap- és mesterképzések 2015. évvel záródó kifuttatását az intézet
eredményesen hajtotta végre. Az intézet oktatóinak döntő része a katasztrófavédelmi
szerveknél és külföldön is szerzett vezetői, szakirányítói és szakértői gyakorlatot. Egyedi
szakkérdésekben az oktatásba bevonják a katasztrófavédelem szerveinek vezetőit és szakértőit, mértékadó iparvállalatok biztonsági szakértőit.
A BM OKF-fel történő rendszeres és szervezett együttműködés jelentősen növeli
az oktatás minőségét, és lehetőséget biztosít a legújabb szakmai követelmények azonnali integrálására az oktatásba és kutatásba. Az alapképzés során a tűzoltótisztjelölt
hallgatók az öthetes rendészeti alapfelkészítést követően 40 órás alapszintű gyakorlati
tűzoltóképzést kapnak, valamint a szakirányoknak megfelelően többek között veszélyesáru-szállítási ellenőri, Katasztrófavédelmi Műveleti Labor-vizsgát tesznek, elsősegély-,
Bleszity János et alii.: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Önértékelés Intézményakkreditáció. Budapest, NKE KVI, 2 016.
85

127

50 éves a rendészeti felsőoktatás

kényszerítő eszközök alkalmazási és gépjárművezetői tanfolyamon vesznek részt. A tűzoltótisztjelölt hallgatók szakmai gyakorlatukat a katasztrófavédelmi szerveknél végzik.
A tűzoltótisztjelöltek részt vesznek az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatának
tevékenységében, valamint a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél tűzoltói készenléti
szolgálatot tudnak adni.
A hallgatóknak lehetőségük van az intézet kutatási munkájában részt venni, amely
a tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák, konferencia-előadások, tudományos cikkek formájában valósul meg. Elindult a demonstrátori program.
A hallgatói tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a Szent Flórián Katasztrófavédelmi Szakkollégium, amely 2020. évben jött létre.
A KVI katasztrófavédelem alapszakára bevonult elsőéves hallgatók tisztjelölti jogállásba kerülnek. A rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszát követően a tisztjelöltek
a Rendvédelmi Tagozat és a KVI oktatásszervezési osztály felügyelete alatt tanulnak.86
Az államigazgatási szervezetek tevékenységét megalapozó jogi és igazgatási képzés
mellett megjelent a katasztrófavédelmi és azon belül elsősorban a tűzvédelmi jogi szabályozás végrehajtásában érintett gazdasági szereplők képzési igénye is, amely szükségessé
teszi a jelenkor egyre változó tűzvédelmi mérnöki képesítési kompetenciákkal és tervezői
jogosultsággal rendelkező, magas színvonalon képzett szakemberek felkészítését. Ezt
egészítik ki a BM OKF tapasztalatai is, amelyek azt mutatják, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére is szükséges az érintett gazdasági szereplők szakembereivel
azonos szintű képesítéssel rendelkező tűzvédelmi mérnök képzettségű szakemberek
alkalmazása. A tűzvédelmi mérnöki képzés NKE bázisán történő létrehozása az intézet
kiemelt fejlesztési feladata. A szak létesítési eljárása lezárult. Az új szakon a szakindítási
folyamat eredményeként tervezetten 2 022 szeptemberében kezdődhet meg a képzés.87
2015. évben a Katonai Műszaki Doktori Iskola keretei között létrejött a katasztrófavédelem kutatási területe. Az intézet kutatási-fejlesztési és innovációs feladatait az NKE
szaktevékenységének rendszerében és annak egyetemi szintű stratégiája alapján végzi,
és igazodik a BM OKF éves kutatási célkitűzéseihez. A tudományos kutatás a szaktanszékek bázisán működő kutatóműhelyeken folyik.
A Ludovika Campus Projekt II. ütemében tervezetten 2025. évben valósulhatnak
meg a katasztrófavédelmi speciális képzési központ szükséges létesítményei, amelyek
nemzetközi szinten is egyedülállóan fogják biztosítani mind a meglévő katasztrófavédelmi alap- és mesterképzés, mind a tűzvédelmi mérnöki alapképzés oktatási feltételeit.
Az intézet szaktanszékei a képzés területén együttműködnek – a szakmaspecifikus
képzési követelmények teljesítése érdekében – más felsőoktatási intézményekkel (Óbudai
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem).
Az intézet nemzetközi szintű képzési együttműködése alapvetően az Erasmus-program által nyújtott lehetőségeken, valamint a Zsolnai Egyetemmel (Szlovákia) és a Babeş–
Bolyai Tudományegyetemmel (Kolozsvár, Románia) meglévő bilaterális kapcsolatokon
alapszik. A nemzetközi tevékenység fejlesztése keretében együttműködés folyik a szlovákiai Zólyomi Műszaki Egyetemmel, a varsói tűzvédelmi egyetemmel és az Újvidéki
Vass Gyula: Gondolatok a katasztrófavédelmi felsőoktatásról. Védelemtudomány, 2. (2017), 1 .
Vass Gyula: A felsőfokú katasztrófavédelmi képzés új irányai. In Épületek tűzvédelme a tervezéstől
a beavatkozásig – tudományos konferencia előadásai. Budapest, 2019. április 10. 25.
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Egyetem Műszaki Tudományok Karával. Az intézet ezen túl többek között ausztriai,
dél-afrikai, egyesült államokbeli, kínai, németországi, oroszországi szakmai tudományos
kapcsolatokkal is rendelkezik.
Az intézet 2012. évi alapítása óta a védelmi igazgatás alap- és mesterképzésén 2018-ig
722 fő szerzett oklevelet, valamint a 2013. évben indult katasztrófavédelem alapképzésén
361 főnek, míg a 2016. óta folyó mesterképzésen 94 főnek adott ki ezidáig az intézet
diplomát.
Összefoglaló
Jelen tanulmányban a szerző rövid szervezeti fejlődéstörténeti kitekintést követően – a rendészeti felsőoktatás keretében – vizsgálta az NKE-n és a jogelőd intézményeiben működő katasztrófavédelmi képzések oktatási és tudományos hátterét.
Az intézet és jogelődjei több mint két évtizede végzik felsőoktatási tevékenységüket,
amelynek fő célkitűzése, hogy biztosítsa a szervezet részére az alapfeladatai ellátásához szükséges magasan kvalifikált, a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkező tiszti utánpótlás bázisát.
Ennek egyik része a tűzoltótisztjelölt hallgatók katasztrófavédelmi közszolgálati
hivatásra történő felkészítése, másrészt a katasztrófavédelem állománya részére a továbbtanulás, a felsőfokú végzettség lehetőségének a megteremtése. Ezen túlmenően a rendvédelem rendszerében működő katasztrófavédelmi közszolgáltatások támogatása, illetve
a katasztrófavédelmi hatáskörök, feladatok és kötelezettségek végrehajtásában érintett
állami és gazdálkodó szervezetek hatékonyságának növelése is kiemelt célként fogalmazódott meg.
A már meglévő képzések eredményességének, hatékonyságának növelése mellett fő
feladat az intézet oktatási portfóliójának további bővítése, amely elsődlegesen a tűzvédelmi mérnöki alapképzés 2022. év szeptemberi indításának előkészítését jelenti.
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Változó világ, változó hivatásrend, avagy miként őrizzük meg a 21. században
a rendőri hivatás vonzerejét

Gömbös Sándor88
Ötven éves a rendészeti felsőoktatás, olvashatjuk e jubileumi kiadvány címeként, öt
évtized telt el tehát azóta, hogy az 1971/72. tanévben Rendőrtiszti Főiskola elnevezéssel
új felsőoktatási intézmény kezdte meg a működését.89
Ötven év hosszú idő, megfelel az Arany János által a Toldi előhangjában is megénekelt
emberöltőnek. Különösen hosszú, ha figyelembe vesszük az eltelt időszak alatt végbement társadalmi, gazdasági és jogi, illetőleg a bűnüldözési, közbiztonsági és közrendvédelmi, valamint határrendészeti területen bekövetkezett alapvető változásokat. Ötven éve
valószínűleg el sem tudták képzelni az újonnan létesített főiskola tanárai, hogy milyen
mélyreható változásokat hoznak a következő évtizedek, és közülük többeknek megadatik
majd, hogy a szocialista alkotmányra tett esküjükkel kezdődött pályájuk folytatásaként
a rendszerváltást követően már egy demokratikus jogállam leendő rendőreit képezzék,
akik eskütételük alkalmával meggyőződésüknek megfelelően akár Isten segedelmét
is kérhetik ahhoz, hogy hivatásukat a magyar nemzet javára gyakorolják. Olyanok is
akadnak, akik a főiskolán megkezdett pályájukat egyetemi oktatóként fejezhetik majd
be, noha munkáltatójuk ténylegesen nem változott.
Nem kell azonban feltétlenül visszamennünk a Rendőrtiszti Főiskola alapításának
időpontjáig annak érzékeltetése érdekében, hogy a rendészeti felsőoktatásnak a folyamatosan változó környezet miatt milyen kihívásokkal kellett és kell a jövőben is szembenéznie. Manapság nem kell évtizedeknek eltelniük ahhoz, hogy elavuljanak a világról
megszerzett ismereteink, a rendészetre váró kihívásokkal kapcsolatos elképzeléseink,
gyakran már azt sem merjük felelősséggel megjósolni, hogy a következő évben mely
feladatokra kell majd helyeznünk tevékenységünk súlypontjait. A 20. század végének, illetőleg a 21. század első évtizedeinek eltéveszthetetlen ismertetőjegye a változás
és a fejlődés felgyorsulása, az évről évre jelentkező új, korábban ismeretlen kihívások,
amely jelenséghez alapvetően járult hozzá az információtechnológia fejlődése, elvezetve
a negyedik ipari forradalomhoz.
A korábbi három ipari forradalmat – a gőzgépek kifejlesztését, majd a szerelőszalagok,
a tömeggyártás és az elektromosság megjelenését, illetőleg az automatizáció és az infor88
89
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mációtechnológia térnyerését – követően napjainkban egy teljesen új, negyedik ipari
forradalomnak lehetünk szemtanúi. Ennek két fő fundamentuma a digitalizáció, valamint
korunk „aranya”, az adat.90 A következmény, hogy a gépek és tárgyak egy információs
hálózatba kapcsolódnak, a reálgazdaság összefüggő intelligens információs rendszerekbe
integrálódik, ami együtt jár a termelési folyamatok teljes körű digitalizációjával.91
Okkal fogalmazható meg a kérdés, hogy miként kapcsolódik a negyedik ipari forradalom a rendészeti felsőoktatáshoz, annak elmúlt ötven évéhez, jelenéhez és persze
jövőjéhez.
A válasz abban ragadható meg, hogy a negyedik ipari forradalom, az azt kísérő
digitalizáció és az információtechnológia vívmányai életünk minden szegmensébe elkerülhetetlenül – és vélhetően véglegesen – behatoltak. Döntően befolyásolják mindennapjainkat, magánéletünket, a személyes adataink kezelésével személyiségi jogainkat,
a munkahelyek átformálásával a munkánkat. A digitalizáció miatt a jövendő munkavállalóinak új készségekre és képességekre van szükségük, így a képzés teljes vertikuma
is át kell, hogy alakuljon.
A rendőri képzés kapcsán ez hatványozottan jelentkezik, nemcsak a szolgálati helyen
végzett hivatali munka, a belső ügyviteli folyamatok fonódnak össze elválaszthatatlanul a digitalizációval, hanem a bűnözés elleni küzdelem is, ahogy a bűnelkövetők
és az általuk hagyott nyomok is egyre nagyobb arányban a digitális térbe költöznek.
A klasszikus bűnügyi helyszínelői munka sok esetben már nem elégséges, így például
a szakmai protokollok kiegészültek a digitális nyomok felkutatásával és biztosításával
összefüggő feladatokkal, és számos új eszköz állítható a hatékony helyszínelői tevékenység szolgálatába.92
Nincs tehát olyan közfeladatot ellátó szerv vagy a magánszektornak olyan ágazata,
amelyik képes lenne akár csak részben kivonni magát az említett hatások alól. Ezek a fejlemények átalakítják a teljes társadalmat, a folyamatos és egyre gyorsuló változásokból
eredő állandó alkalmazkodási kényszer különösen nagy próbatétel elé állítja a közigazgatást, annak részeként a rendészetet és annak fajsúlyos szereplőjeként a rendőrséget.
A kihívást növeli, hogy a közhatalmi szervek olyan hosszú évtizedek alatt kikristályosodott elvek és szabályok alapján, illetőleg generációk alatt kiérlelt hivatásrendi értékek
és szervezeti kultúra mentén működnek, amelyekkel esetenként különösen nehezen
egyeztethető össze a folyamatos és egyre gyorsuló változás.
A folyamatos alkalmazkodás kényszere két oldalról is megoldásra váró problémát
jelent. Egyrészt a rendőrség egyik, ha nem legnagyobb értéke a tapasztalt munkatársak,
a rendőri állomány hivatástudata, elhivatottsága. Sokan és sokszor keseregtünk amiatt,
hogy milyen veszteséget jelent az állomány hosszú szolgálati jogviszonnyal rendelkező
tagjainak idő előtti távozása. Az elmúlt években bekövetkezett jogi és egyéb változások – így különösen a szolgálati nyugdíj megszüntetésének és az új életpálya bevezetésével az anyagi megbecsülés legalább részbeni helyreállításának – hatására a tendencia
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megfordult, a korábban folyamatosan fiatalodó állomány korfája átalakulóban van, nő
a több évtizedes jogviszonnyal rendelkezők aránya.
Ez az örvendetes fejlemény ugyanakkor azt is jelenti, hogy a digitális világban azoknak is el kell igazodniuk, akik még nem az internet korában születtek, a szükséges
készségeket és képességeket azoknak is meg kell szerezniük, akik még hagyományos
írógépeken írták meg első jelentéseiket. Az ügyvitel elektronizálása, az elektronikus szignálás és kiadmányozás teljes körűvé tétele, az elektronikus kapcsolattartás kötelezettsége,
az elektronikus ügyintézés térnyerése miatt az idősebb korosztályokhoz tartozóknak is
meg kell felelniük a digitalizáció által támasztott elvárásoknak.
Másrészt érzékelhető, hogy az ezredforduló környékén és főleg az azt követően születettek egészen másként látják a világot, másként szocializálódnak, eltérő értékrend
mellett élnek, és ami témánk szempontjából a leglényegesebb: teljesen mást várnak egy
munkahelytől. Bizonyos jelek szerint egyre jelentősebb ellentmondás érezhető a rendőri
hivatás alapértékei, a rendőrségi szervezeti kultúra, illetőleg azon értékrend és az abból
eredő elvárások között, amit a mai fiatalok magukénak éreznek.
Manapság már távolról sem csak arról van szó, hogy a kötelező katonai szolgálat
megszüntetése miatt a fiatalok nem ismerik a fegyelmet, idegenkednek az alá- és fölérendeltségi viszonyokon alapuló hierarchikus szervezetektől, nem szeretik az egyenruhát
és nem ismerik a rendfokozatokat. A probléma sokkal összetettebb, ugyanis véleményem
szerint a modern vállalati értékek, a rugalmas munkaidő, az otthoni munkavégzés vagy
a távmunka lehetősége, a projektszerű munkavégzés vagy a jelentős mértékben a teljesítményen alapuló, esetenként meghatározott eredmény eléréséhez kötött teljesítményalapú
bérezés teszi vonzóvá a fiatalok számára a munkahelyeket. Ráadásul a munkáltatóhoz
fűződő viszony abból a szempontból is átalakulóban van, hogy megszűnt a munkáltatóhoz való erős érzelmi kötődés, amennyiben valaki egy munkahelyen nem találja meg
maradéktalanul a számítását, vagy egyszerűen jobb ajánlatot kap, azonnal továbbáll.
A fenti fejleményekből több olyan következmény is ered, amely kihat a rendőrség
munkaerőpiaci helyzetére, különösen a leendő munkatársak toborzására. Ezek a következmények pedig elsőként a rendészeti oktatásban érzékelhetők, a munkaerőpiaci trendek
változása, a rendőri pálya vonzerejének esetleges csökkenése miatt a jelentkezők számának visszaesése, az alkalmassági feltételeknek megfelelés hiánya, illetőleg a tanulmányaikat megkezdők esetén a követelményekkel történő szembesülés miatti lemorzsolódás
jelensége az oktatási intézményekben jelenik meg.
Kijelenthetjük, hogy nincsenek könnyű helyzetben a rendészeti oktatási intézmények,
köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara. Egyrészt kiszolgáltatott helyzetben vannak abból a szempontból, hogy a rendőri pálya vonzerejének
változása először náluk, a jelentkezők számának alakulásában érhető tetten. A jelentkezők
számának – egyébként az egyre fogyatkozó számú fiatalokra is visszavezethető – csökkenésével nyilván kihívást jelent a keretszámok alkalmas jelöltekkel történő feltöltése.
Másrészt a jelzett változások következtében változnak a rendőrség és más rendészeti
szervek által megfogalmazott „megrendelői” igények is. A változásoknak köszönhetően
az alapkérdés már nem egyszerűsíthető le arra, hogy inkább elméleti vagy gyakorlati
ismeretekre koncentráljon a képzés. A jogi szabályozás egyre nagyobb terjedelme, a normák gyakori változása már önmagában is jelentős kihívást jelent nemcsak a hallgatók,
hanem az oktatók számára is. Nemcsak azt a visszatérő kérést kell megválaszolni, hogy
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milyen szerepet indokolt szánni az oktatásban a gyakorlati szakembereknek, hanem már
az is kihívást jelent, hogy a hivatásszerűen oktatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a rendőri tevékenységre vonatkozó jogszabály- és normarengeteg aktuális tartalmáról.
Ha a másik oldalt vizsgáljuk, akkor megrendelői oldalon azt láthatjuk, hogy minden
korábbinál nehezebb meghatározni a rendőrség rendészeti felsőoktatással kapcsolatos
elvárásait. Könnyű alapelvi szinten megfogalmazni, hogy legyen meg a megfelelő egyensúly az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek megszerzése között, és kapjanak helyet
a gyakorlatban dolgozó szakemberek is az oktatásban. Amennyiben viszont pontosan meg
szeretnénk határozni, hogy milyen tudással kell rendelkezniük az eskütételre készülő
tisztjelölteknek, milyen készségeket és képességeket szükséges fejleszteni, akkor nehéz
pontos választ adni.
A negyedik ipari forradalom miatt átalakuló társadalmat és gazdaságot nézve szintén
feltehető a kérdés: milyen képességekkel és készségekkel kell rendelkezni egy pályakezdő
rendőrtisztnek. Az informatikai tudás, a Robotzsaru ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer felhasználói szintű kezelése, az ügyfélkaputárhely és a hivatali kapu szerepének
ismerete és a digitális térben történő megfelelő eligazodás bekerül azon alapkészségek
közé, amelyek nélkül szolgálatra felkészült és alkalmas tisztekről nem beszélhetünk.
Természetesen az is indokolható álláspont, hogy ezeket a készségeket és képességeket
nem a rendészeti felsőoktatásban kell átadni, sőt, akár abban is reménykedhetünk, hogy
a rendészeti felsőoktatás kapujába érkező alfa generáció tagjai ezen a területeken már
olyan készségekkel rendelkezek, amelyekre bizton lehet építeni. Messze vezetne ugyanakkor annak a kérdésnek a taglalása, hogy a közoktatásnak milyen szerepet kell(ene)
játszania a fiatalok digitális kompetenciáinak fejlesztésében.
Nem kerülhetjük meg azonban annak megválaszolását, hogy a rendőri hivatásrend
kapcsán megfogalmazott elvárásoknak és értékeknek kell-e változniuk, és ha igen, úgy
melyek azok az értékek és etikai alapelvek, amelyekhez ragaszkodnunk kell, akár még
azon az áron is, hogy a fiatalok egy része számára kevésbé lesz vonzó a rendőri pálya.
Arra is választ kell adnunk, hogy miben kell változnunk, hiszen egy alkalmazkodásra
képtelen szervezet a hosszú távú versenyben kudarcra van ítélve.
Amikor a hivatásrend értékeiről beszélünk, akkor a jog oldaláról közelítve gondolhatunk a rendvédelmi hivatás törvényben93 meghatározott alapelveire. Ezek a hűség,
a nemzeti érdek előnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való
mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat, a szakszerűség, az együttműködés és az arányosság. Vajon lemondhatunk-e bármelyikről, és ha igen, ettől vonzóbb lesz-e a rendőri
pálya, tehetjük fel a kérdést. Azt gondolom, hogy a válasz határozott nem, ezeknek
az alapelveknek a jövőben is morális és erkölcsi iránytűként kell szolgálniuk.
Érdemes ugyanakkor felidézni azt is, hogy a törvényi szabályozás a vezetői beosztást
betöltőkkel szemben további etikai alapelveket támaszt, ezek pedig a példamutatás,
a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.94 A külön elvárások megfogalmazása nem véletlen, és talán azt is mondhatjuk, hogy akár további
elvárásokat is meg tudnánk fogalmazni a vezetőkkel szemben. Tagadhatatlan ugyanis,
hogy a vezetőknek kiemelkedő szerepük van egy munkáltató szervezeti kultúrájának
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 14. § (1) bekezdése.
94
Hszt. 1 4. § (3) bekezdés.
93
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alakításában, és ebből a szempontból a vezetői stílus, a döntéselőkészítés folyamata,
a feladatok megfelelő delegálása, a feladatszabás módja és a számonkérés mikéntje,
a munkatársak bevonása és érdekeltté tétele alapvető fontosságú. Láthatjuk, hogy ezek
mind olyan kérdések, amelyek nem érintik a hagyományos hivatásrendi alapelveket,
ellenben alapjaiban függnek a vezetés milyenségétől.
Az elmúlt évtizedben a rendőrség szakmai megújulásának, a rendőrségbe vetett bizalom helyreállításának egyik kulcsa volt a rendőrségi intézkedési kultúraváltás, a segítőkész, empatikus, ugyanakkor a jogszabálysértést elkövetőkkel szemben következetesen
és jogszerűen eljáró rendőrség képének kialakítása. Egy támogató és segítő szerepfelfogással működő rendőrséghez bizalommal forduló lakossággal sokkal könnyebb együttműködni, ami alapvető fontosságú, hiszen tudjuk, hogy a rendőrség ugyan kiemelt szerepet
játszik a közbiztonság alakításában, de annak távolról sem az egyetlen fontos szereplője.
Amint a szakmai eredményesség és a lakossági bizalom növelésének egyik alapja
az intézkedési kultúraváltás volt, ugyanúgy alapvető fontosságú lesz az elmúlt időszakban
egyre gyakrabban emlegetett vezetői kultúraváltás sikere. Az internet és a digitális kor
gyermekei csak abban az esetben látják kívánatos hivatásnak a rendőri pályát, ha vonzó
hivatást és munkahelyet, értelmes és érthető feladatokat, világos célok mentén megfogalmazott elvárásokat kapnak, ha érdekeltté tesszük őket értelmes feladatok elvégzésében,
megadjuk a felelősségvállalás lehetőségét, manapság divatos kifejezéssel élve átélhetik
a flow-élményt, élvezik, amit csinálnak. Az érintettek tudásához és szakértelméhez
igazított, motiváló és személyre szabott feladatokat kell adni, és azok így lesznek következetesen számonkérhetők, személyre szabott visszajelzésekkel támogathatók, teljesítés
esetén pedig a teljesítményt kövesse az anyagi és erkölcsi elismerés. A gyakorlatban
érzékelhető problémák folyamatos felmerülése esetén sem veszhet el a jövőbe vetett
optimizmus, hiszen ez az alapja a jó csapatszellemnek, amely viszont alapja a munkáltatóhoz fűződő megfelelő lojalitásnak.
Zárszóként tehát azt mondhatjuk, hogy a jövő sikeres rendőrségének záloga a rendőri
hivatás alapjait jelentő elvekhez ragaszkodva a rendőrség megújulásának támogatása.
A sokak által megcsontosodott hierarchián alapuló szervezetnek tekintett rendőrséget
tegyük alkalmassá az új kihívásokra történő reagálásra, a megújulásra. Ne féljünk – természetesen a szükség szerinti módosításokkal – átvenni a civil szférában már bevált
és bizonyított új módszereket, egyúttal ügyeljünk arra, hogy a rendőrség sikere jelentős részben a vezetőkön, a személyes példamutatásukon, a vezetett állományhoz való
viszonyukon, a kialakított csapatszellemen múlik. A rendészeti felsőoktatásban is ennek
figyelembevételével szükséges képezni a tisztjelölteket, a jövő vezetőit.
Felhasznált irodalom
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2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról (Hszt.)
1970. évi 3 9. törvényerejű rendelet a Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről

A rendőri hivatásról

Dr. Halmosi Zsolt95
Magyarország Alaptörvénye 4 6. cikke szerint:
„(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. A rendőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás
megakadályozásában.
[…]
(5) A rendőrség […] hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak
politikai tevékenységet.”

Három tömör mondat, amelyet tartalommal számtalan törvény (köztük sarkalatos törvények), kormányrendelet, egyéb jogszabály és közjogi szervezetszabályzó eszköz, norma
tölt meg. A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé, hogy akár csak részben is választ
adjak arra, amit a rendőri hivatás, a szakmát képviselő hivatásrend jelent. Vannak a történelmi változásokon átívelő állandó tartalmi elemek, és olyanok is, amelyek a társadalom
fejlődésének bizonyos szintjén épülnek be az alapvető elvárások közé. A hivatás gyakorlóit kihívások elé állítják a rohamos technikai fejlődésből adódó lehetőségek és az ezeket
kihasználó bűnözői körök aktivitása is. Ugyanakkor változik az elvárás az intézkedő
rendőrökkel szemben is. Ami 20–30 évvel ezelőtt elégedettséget váltott ki a szemlélőkben
(például általános szűrő-kutató munka, igazoltatások), az mára tilalmazottá vált, és nem
a szorgalmasan dolgozó rendőr képét tolmácsolja, hanem az ok vagy cél nélküli zaklatóét.
Természetesen a rendőri hivatás keletkezése, a rendőrré válás folyamata, a kinevezés,
a hivatásos jogviszony megszűnése, megszüntetése, az ezzel együtt járó jogok és kötelezettségek is szigorúan jogszabályok által rögzített keretek között valósulnak meg. Ezen
jogi keretek nélkül a köz szolgálatában vagy magán jogviszonyban való munkavégzés
nem tekinthető hivatásnak a szó átvitt értelmében. Ez ugyanis egy életcél, amely egy
személy életének vezérfonala, tevékenységének egyik meghatározó értéke. Fenti gondolataim persze kritikával illethetők, hiszen jogilag nem vagy kevésbé szabályozott keretek
között végzett foglalkozás művelője is végezheti azt élethivatásként.
Néhány hagyományos követelmény a rendőrrel szemben, aminek kifejtésére nem
vállalkozhatok, de meg kell említenem:
1. Minőségi munkavégzés, felelősségvállalás és professzionalizmus.
2. Törvényesség, szakszerűség, arányosság, fokozatosság a törvény által biztosított
kényszerítő eszközök alkalmazása során.
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3. Megbízhatóság, elkötelezettség, lojalitás, példamutatás a munka és a magánélet
terén egyaránt.
4. Az állampolgárok szolgálata, tisztesség, empátia. Az emberi jogok feltételek nélküli
tiszteletben tartása és betartatása.
5. Feddhetetlenség.
6. A parancs iránti tisztelet, a határidők betartása, pontosság.
7. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos kötelezettségek.
8. A bűnözés elleni és a jogrend fenntartása melletti elkötelezettség.
A rendőrség dolgozóitól (és itt nemcsak a hivatásos állományra gondolok) a társadalom
az átlagosnál magasabb erkölcsiséget vár el, ezért került megalkotásra és 2007. július
4-én kiadásra A rendőri hivatás etikai kódexe. Számtalan célja mellett kiemelném azt,
hogy mértékül szolgáljon mind a szolgálatban, mind a szolgálaton kívül tanúsítandó
magatartások tekintetében, segítve ezzel a kifogásolható, a rendőri hivatáshoz nem méltó
magatartások elkerülését, felismerését.
Később a 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 14. §-aa rendvédelmi hivatás etikai alapelveit – nem taxatíve – törvényi szinten is rögzítette.
Az etikai eljárás rendszerének kialakításával megteremtődött annak a lehetősége, hogy
a nem megfelelő magatartást tanúsító hivatásos és rendvédelmi igazgatási jogviszonyban
dolgozók kifogásolható, de a szabálysértési vagy a büntetőjogi üldözés szintjét el nem
érő magatartása szankcionálható legyen.
A rendőri hivatás gyakorlóit számtalan felelősség terheli, le kell mondaniuk fontos,
másokat megillető alapjogokról, munkájuk során emberi sorsok szemtanúivá, sokszor
alakítóivá válnak. Nem ritka, hogy a szolgálati feladatokkal járó frusztrációk a magánéletükre is hatással lesznek. Természetesen egy hivatás társadalmi értékének megteremtésében nemcsak az adott hivatást gyakorlóknak van felelőssége, hanem azoknak is,
akik az ehhez szükséges anyagi, humán, jogi és egyéb feltételeket biztosítják.
Ki kell emelnem a rendőri hivatást gyakorlók speciális büntetőjogi helyzetét is.
Ez a specialitás kétirányú, hiszen fokozott felelősséggel tartoznak cselekedeteikért,
másrészt tevékenységük során a hivatali eljárások zavartalanságának biztosítása miatt
fokozott védelmet is kapnak. Nem titok az sem – éppen a fent említett magasabb szintű
társadalmi elvárások miatt –, hogy a rendőrségi állományba tartozóknak gyakran súlyosabb jogkövetkezménnyel kell számolniuk jogsértés elkövetése esetén, mint az ugyanazt
a jogsértést elkövető polgári személynek (például a munkahely elvesztése).
Nem megkerülhető a kérdés, hogy vajon minden, a rendőrség hivatásos állományában
foglalkoztatott hivatásának tekinti-e ezt az életpályát, vagy csak egy egyszerű jövedelemszerző tevékenységnek. Biztosan állíthatom, hogy napjainkra jelentősen megkopott azon
parancsnoki érvelés vagy néha számonkérő dorgáló megnyilvánulás, amikor a feladatok
tervezése, végrehajtása során a hivatástudatot helyezik a motiváció központjába. Az is
elvitathatatlan, hogy a hivatástudat nemcsak a hivatásos állomány, hanem valamen�nyi foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazottak körében látható, tapintható és komoly
jelentőséggel bír.
Itt kell hangsúlyoznom a rendészeti alap- és felsőfokú képzés szemléletformálásban
betöltött meghatározó szerepét. Ezeknek a képzéseknek a szilárd és széles körű szakmai
ismeretek biztosításán túl az is feladata, hogy olyan rendőrtiszt-helyetteseket, tiszteket
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neveljenek, akik rendelkeznek azzal a képességgel, hogy munkájuk felelős elvégzésén
túl a rendőri hivatás által támasztott elvárásoknak is saját belső meggyőződésük által
motiváltan feleljenek meg. Fokozott a felelőssége ebben a feladatban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak, akik a jövő parancsnokait képzik. Nemcsak a személyes
elkötelezettség képességét kell ugyanis a hallgatókba plántálniuk, hanem annak a hiteles
átadására való képességet is ki kell alakítaniuk. Ezt a munkájukat ma már 50 év tapasztalata segíti.
Eddigi, több mint 35 éves, a hivatásos pályán töltött időm alapján nyugodt szívvel állítom, hogy a rendőri szervezeten belül azok lettek igazán sikeres és elismert végrehajtók,
vezetők, akik ezt a foglalkozást nemcsak munkának, hanem hivatásnak is tekintették.
A hivatás ugyanis többet jelent, mint egy szakma szabályainak teljes körű betartása.
Jelent áldozatot, amit minden nap meg kell hoznunk ahhoz, hogy a szervezet részére
megfogalmazott célt elérjük, és a kívülállók munkánk értékelése során azt a kifejezést
használják, hogy „van hivatástudata”.
50 éves a rendészeti felsőoktatás – Ahogy én láttam…

Dr. Hatala József96
„Tudatlanságból soha nem lesz biztonság.”
Teller Ede

Folytonosan változó világunkat a tudósok számos jelzővel illetik, úgymint információs
társadalom, a digitalizáció kora, de sokan emlegetik a globalizációt is, mint az előttünk
álló egyik legnagyobb kihívást. Abban viszont mindenki egyetért, hogy mostanság rendkívüli módon felértékelődik a tudás mind teoretikus értelemben, mind pedig a képesség
tekintetében. Viszont ezek alapja a releváns – a rendészettel kapcsolatban megkockáztatom, speciális – ismeretek megszerzése, elsajátítása, természetesen nem megspórolva
a gyakorlatot, mert tudjuk, az tesz mesterré bennünket. Könnyű tehát belátni, hogy
állandóan képeznünk kell magunkat, gyarapítani szakmai ismereteinket, más szóval
tanulni. Ismert, hogy ez a gyakori főnév azonban csak akkor vezet tudáshoz, ha pontos
megértéssel párosul, ám konzekvens alkalmazása eredménnyel kecsegtet. Mindazonáltal
kardinális kérdés az oktatás, legfőképpen annak struktúrája és színvonala, bár a kettő
némileg feltételezi egymást. Kétségtelen, önmagában nem elég biztosítani az optimális
tárgyi feltételeket, szükség van kiváló oktatókra is. Nos, emlékeim szerint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem jogelődjénél, jelesül a Rendőrtiszti Főiskolán minden együtt volt.
Műszaki felsőfokú végzettséggel a hátam mögött kezdtem meg az 1980-esévek derekán tanulmányaimat a főiskolán, amelynek az akkori atmoszférája óriási kedvet csinált
a hivatáshoz. Egy ilyen indíttatás rendszerint az egész lineáris pályaívet meghatározza,
amint esetemben is történt. Azonnal szembesültem vele, hogy nem egyszerűen adatokat és információkat kell elsajátítani, hanem a minőségre helyezik a hangsúlyt, amiről
96

A szerző nyá. r. altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke.
137

50 éves a rendészeti felsőoktatás

kiváló Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert gondolata jut eszembe: „Az a sok
adat, amit az ember fejébe belepréselnek, úgyis elpárolog, abból semmi sem marad, azt
az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány vagy a művészet vagy a szépség
szeretete. A probléma megoldásának vágya, a tettre készség, ezek az egyéni kvalitások
fontosak.” Követve a zseniális elme okfejtését, hamar megtapasztaltam, hogy a főiskolai
oktatás célja nem egyszerűen a tudás intézményesített átadása, hanem ennél jóval több;
az embert próbáló hivatásra nevelés. Ismert, hogy személyiségfejlődésünk sohasem
zárul le, mindig van mivel gazdagítani tudásunkat és jellemünket, vagy – ahogy Platón
a Köztársaságban vélte – az oktatás a helyes szokások kialakításának és az erény mint
veleszületett képesség fejlesztésének művészete. Vitathatatlan, a berkeinkben csak RTFként emlegetett intézmény életpályámat nemcsak szakmailag alapozta meg, vértezett fel
olyan speciális tudással, amelyet a mai napig kamatoztatok, hanem morális tartást is adott.
Jól emlékszünk, ebben az időszakban úton voltunk a rendőrállamtól a jogállam felé,
a szocializmustól elszakadva haladtunk a demokrácia irányába. Küszöbön állt tehát
a rendszerváltozás, amelynek kereteit az 1989-esmódosított ideiglenes köztársasági
alkotmány teremtette meg azzal, hogy deklarálta a törvények uralmát, a hatalmi ágak
megosztását és az emberi jogok védelmét. Ugyan a kerekasztal-tárgyalásokon megegyezés született arról, hogy a rendőrségről alkotandó jogszabály a sarkalatos törvények között
szerepel, azonban ennek ellenére csak 1 994-benlépett hatályba. A rendszerváltoztatást
követően különböző parancsnoki beosztásokat láttam el, és a szaporodó tömegrendezvények biztosítása – az említett tételes jogi szabályozás hiányára is figyelemmel – különös
feladatot jelentett, elég az elhíresült taxisblokádra utalnom. Talán hangsúlyoznom is fölösleges, a nehézségeken azzal sikerült úrrá lenni, amit a Rendőrtiszti Főiskolán tanultam.
Későbbi parancsnoki beosztásaimban, aztán 2010-től országos rendőrfőkapitányként is tanúja voltam előbb a rendészettudomány színre lépésének, majd sok vargabetű
után, immár önálló tudományággá válásának. Első számú vezetőként arra törekedtem,
hogy a felsőfokú képzésből kikerülő, a hivatást épp csak elkezdő fiatalok a megszerzett elméleti tudásukat megfelelő színvonalú szakmai gyakorlattal párosítsák. Jó volt
látni, hogy pályakezdő ifjú kollégáink az elsajátított ismereteket kreatív módon képesek
alkalmazni, mennyire lojálisak és elkötelezettek a rendőri hivatás iránt. A társadalmi
munkamegosztásban elfoglalt szerepünk, fontos helyünk mellé az elismertség jelzőjét
is csatolhatjuk, ami elsősorban annak az igen összetett, szerteágazó, csak hosszú évek
alatt megszerezhető tudásnak jutott, amit rendészeti kultúrának nevezünk.
Mindemellett a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökeként
nap mint nap szembesülök azzal a modern kriminálpolitikai felfogással, amit először
a Rendőrtiszti Főiskolán hallottam, s amit bűnmegelőzésnek definiálunk. Köztudott
és tudományosan igazolt, hogy a 21. században rendkívüli módon felértékelődik a prevenció, mondhatni egyetlen reális alternatíva a globalizációs rizikófaktorokkal szemben.
Végezetül egykori alma materemnek e jeles jubileuma alkalmából szeretnék hálás
szívvel köszönetet mondani, miközben tudom, fél évszázad a tudományban nem pusztán
egy elismerésre méltó időszak, sokkal inkább műalkotás…
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Párhuzamos történetek a rendészeti és a közigazgatási felsőoktatás
fél évszázadából

Kis Norbert97

Bevezetés
A rendészeti és a közigazgatási felsőoktatás az 1970’-es évektől külön nyomvonalon
indultak útnak. A két fejlődésvonal azonban párhuzamosan futott egymás fizikai szomszédságában. A Gellért-hegy oldalában az Államigazgatási Főiskola, a Széchenyi-hegy
csúcsán pedig Rendőrtiszti Főiskola épülettömbje bújt meg az ősfák között. Buda e két
festői szépségű pontja, a „két torony” mindig szellemi kapcsolatban álltak egymással. Valahogy úgy, ahogyan a rendészet és a közigazgatás, valamint ezek tudományos
művelése is kettős spirálként húzódnak végig a XIX. századtól induló államtudományi
gondolkodáson. A két párhuzamos történet 2012-benegy metszéspontban találkozott:
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közössé vált történet 10 éves hordozója. A fizikai
térben történő találkozás 2017-bena Ludovika campus lett. Ez a tanulmány feleleveníti
a párhuzamos történetek egy-egy fontos pontját, elemzi a fejlődés egyes vonatkozásait
és néhány tanulságot is tartogat az olvasó számára.
Az érem két oldala
Rendészet és közigazgatás, oktatás és kutatás. Az érem különböző oldalai, de egyet
alkotnak, egy történet részelemei. A Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 1971-esindulása idején a közigazgatási felsőfokú képzések az 1953-banmegalakult úgynevezett Tanácsakadémia keretében folytak. Az egy- vagy kétéves oktatást sokáig csak a káderképzőként emlegették, a Tanácsakadémián elsajátított ismereteket az egyetemek elfogadták
a jogi egyetem első évének elvégzésével egyenértékűként. 1977-benaz Elnöki Tanács
a Tanácsakadémia továbbfejlesztéséről döntött, és 1978. szeptember 1-jénlétrehozták
az Államigazgatási Főiskolát (ÁF) a budapesti Ménesi úton és két vidéki intézetben
(Veszprém, Szombathely). A budai oldal két hegyvonulatán álló épületek jelképes
tereket alkottak. A Ménesi úti épület korának szocreál posztmodern szimbóluma,
az RTF az egykori zárdaépületek ráépítésével is megtartott valamit a szebb idők
hangulatából. Az RTF a belügyminiszter felügyelete alatt, az ÁF a Minisztertanács
felügyeletével működött. Az 1993-as felsőoktatási szerkezetváltás az ÁF-et kivette
a szakminiszteri felügyelet alól, és az általános oktatási ágazatirányítás körébe sorolta.
A két intézmény képzési és kutatási területe, főiskolai státusza és kultúrája, sőt oktatói
kara is sok átfedést mutatott. Közös pontot jelentett az ELTE jogi kara, amely előkelő vendégként mindkét főiskolán jelen volt. A kapcsolat óvatos és tartózkodó volt,
mivel a felsőoktatás talaja is ingoványos volt, az 1990-es évek tömegképzéssel járó
A szerző fejlesztési rektorhelyettes, NKE; egyetemi tanár, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar.
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átalakulása, valamint annak politikai reakciói kiszámíthatatlannak tűntek. Számítani
lehetett arra, hogy az ÁF és az RTF sem a társadalmi kihívásoknak, sem a szakpolitikai igényeknek nem tud maradéktalanul megfelelni a rendszerváltás után gyorsuló
világában. Az önálló főiskolai státusznak való formális megfelelés sem volt elegendő
az ÁF számára, 1999-bena Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási
Egyetem Főiskolai Karaként definiálta a törvény. Párhuzamosan még folytak ugyan
egyeztetések az RTF-fel való integrációról, így a Belügyminisztérium egy programjavaslatot készített A Magyary Zoltán Közigazgatási Egyetem kiépítésének tervezete – Rendőrtiszti és Államigazgatási Kar címmel, amelynek analógiája a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt. A terv 2000-benkihunyt, de a parázs nem hűlt
ki. A Bologna-típusú szakreform 2004-től újra közös asztalhoz sodorta a két intézményt, mivel a készülő új jogi és igazgatási alap- és mesterképzéseket hasonló sztenderdek alapján dolgozták ki a közigazgatási és a rendészeti oktatói munkacsoportok.
A jogászképzéssel egy képzési ágba került közigazgatási és rendészeti oktatás már
régóta vergődött a jogi oktatással való összehasonlítás „kisebbségi komplexusában”.
A bolognai rendszer bevezetése és a tömegképzés növekedése tovább fokozta a közigazgatási és a rendészeti alapdiploma relatív pozícióvesztését, míg a jogászképzés
módszeresen ráépült ezekre, összességében aránytalanul hosszú (7-8 éves) képzési
utat adva a törekvő fiataloknak. Sokak számára észrevétlenül és kevéssé logikus
történésként, de a korábbi „állam- és jogtudományi doktorátus” elvesztette „államtudományi” jelzőjét is. Mielőtt a sorsfordító 2010. évbe érnénk, érdemes áttekintenünk
a párhuzamos történet két metszéspontját:
– egyrészt a közigazgatás és a rendészet, valamint ezek tudományrendszertani kapcsolatát;
– másrészt a két képzési terület eltérő és mégis közös identitását a hivatásrendi igények tükrében.
Rendészet és közigazgatás a tudományban
A rendészet tudományának autonómiája a tekintélyes elmélettörténeti előzmények
ellenére nehezen bontakozott ki.98 A közelmúltban a magyar tudománytörténet első
rendészettudományi doktori iskolájának alapítási nehézségei is rávilágítottak erre, másrészről pedig az önálló tudományági doktori iskola jelentősen hozzá is járult az önálló
tudományrendszertani identitás erősítéséhez. A Magyar Akkreditációs Bizottság tudniillik első alkalommal elutasította az NKE rendészettudományi doktoriiskola-létesítési kérelmét (2015), hivatkozása szerint „[a] törzstagok egy része a büntetőjog-tudomány, a közigazgatás-tudomány vagy az alkotmányjog területén kutatott és publikált.
A rendészeti és igazságszolgáltatási aspektus világos megkülönböztetése hiányzik
a dokumentumokból.” Jelen tanulmány szerzője ezt követően a Magyar Rendészet
hasábjain kérdőjelezte meg, hogy a rendészettudományt valóban el kell-e határolni (el
kell-e vonni) a büntetőjog-tudomány, a közigazgatás-tudomány vagy az alkotmányjog
98
Finszter Géza: A modern rendészet: a rendészettudomány hazai kísérletei. Magyar Rendészet,
2 0. (2020), 3; Hautzinger Zoltán: A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet,
20. (2020), 3.
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művelésétől, ahogyan ezt a MAB tette.99 A rendészettudományi doktori iskola közel
ötéves működése is igazolta, hogy ezt a tudományterületet nem lehet a közigazgatási
és a bűnügyi tudományok, különösen a jogtudomány tárgyától való merev elhatárolással definiálni.100 A 2019-benmegjelent Rendészettudományi szaklexikon volt az újabb
előrelépés a tudományág építésében.
A 2014-benlétrejött Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola a közigazgatási felsőoktatás tudományos alapjainak fejlődésében volt mérföldkő. A folyamat párhuzamosan
haladt az államtudományok önálló felsőoktatási képzési területté válásával. A közigazgatási kutatások új és tisztázást igénylő viszonyítási pontja az államtudományok definíciója
lett. A közigazgatás-tudományi doktori iskola kutatási területei ezt a fejlődési irányt
követték, így alakult ki az állam- és közigazgatás-történet területe, a jogtudományi terület, a közigazgatási szervezéstan és szociológia területe, a gazdaságtudományok területe,
az államtudomány és kormányzástan területe, a nemzetközi és Európa-tanulmányok
területe és a közigazgatás személyi állománya terület.
Közigazgatás és rendészet az oktatásban
A két képzési terület eltérő identitását az elmúlt két évtized fokozatosan közelítette egymáshoz. A közigazgatási felsőoktatás alapszakja négy évtizede a (köz)igazgatás-szervező
képzés. A rendészeti felsőoktatás specializáltabb alapképzéseket nyújtott, de ezek közül
is az egyik alaptípus a rendészeti igazgatásszervező képzés. Az úgynevezett szaktávolság
(40%-60%) megtartásának oktatásigazgatási követelménye évtizedeken át identitáskérdés maradt a két képzési ág számára, idővel azonban egyre erősebbé vált a közös
szakmai identitás keresése. A közigazgatási és a rendészeti alapképzések számára, sőt
az államtudományi képzési terület minden szakja számára közös tudásanyagot rögzít a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete az alapképzésben szerezhető
„tudásról”. A közigazgatási és a rendészeti alapképzések két alaptípusának (közigazgatás-szervező és rendészetiigazgatás-szervező) speciális tudáskövetelményeit összevetve
megállapíthatjuk, hogy azok az általános (közigazgatás) és a speciális (rendészeti igazgatás) viszonyában állnak egymással [lásd a szakok 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben
felsorolt képzési és kimeneti követelményeit].
A képzési ágak identitásalapját a hivatásrendi szakmai kapcsolat, a stabil megrendelői pozíció jelenti. A rendészeti felsőoktatás kiszámítható karrierképzéssé tudott
válni, amit a 2010 utáni folyamatok tovább erősítettek. Ennek kulcsa egyrészt a belügyminisztérium tudatos „duális felsőoktatás-politikája”, másfelől a BM humánpolitikája volt, amely specializálta a rendészeti-rendvédelemi feladatkörök képesítési
szabályozását. A „duális” modell azt jelenti, hogy a hallgatók egyben tisztjelöltek is.
A közigazgatási felsőoktatásban – ezzel szemben – nem alakult ki az alap- és mesterszakok karrierkapcsolata a közigazgatással. Az NKE-törvény ugyan az államtudományi és közigazgatási felsőoktatást is definiálja: a kormánytisztviselői és a köztisztviselői életpályára felkészítő államtudományi és alapképzési szakok, valamint
Kis Norbert: „Metszéspontok” – rendészettudomány, bűnügyi tudományok, közigazgatás-tudomány
és transzdiszciplinaritás. Magyar Rendészet, 1 5. (2015), 4 .
100
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2019.
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a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakok, ideértve az államtudományi doktori
cím használatára jogosító osztatlan szakot is. A definíció „életpályaeleme” és annak
karrierkapcsolata a közigazgatási felsőoktatással a rendszerváltás óta nem épült ki.
Ezen az NKE megalapítása és működése sem változatott. Sőt! 2010-tőla közigazgatásban a képesítési feltételrendszer egyre nyitottabb és plurálisabb lett: ez azt jelenti,
hogy jogi, gazdasági, társadalomtudományi képesítések egyenrangúan megfelelőek
a közigazgatásban. A közigazgatási felsőoktatásban szerzett képesítések egyetlen feladatkörben sem jelentenek előnyt, különösen nem felvételi garanciát. A szabályozáson
túl soha nem volt olyan közigazgatási humánpolitika vagy pályázati rendszer, amely
a közigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettséget nyíltan preferálta volna
más szakképzettségekhez képest a közigazgatás valamely területén. 2019-bena Kit.
tovább liberalizálta a képesítési feltételeket, így mára gyakorlatilag bármilyen szakképzettséggel egyenlő feltételekkel lehet tisztviselői állásra aspirálni. Megszüntette
a közigazgatási alapvizsga és szakvizsga kötelezettségét is a közigazgatási előmeneteli
rendszerben. Mára felmerül a kérdés, hogy van-e igénye a közigazgatásnak speciális
„közigazgatási felsőoktatásra”? Az elmúlt két évtizedben kiérlelődött válasz szerint
egyre kevésbé. Míg a közigazgatási felsőoktatás hazai és külföldi protagonistái azon
töprengenek, hogy a három szakmai súlypontot, tudniillik a jogi, a menedzsment-,
illetve a közpolitikai (policy-) tudást hogyan osszák el a curriculumban, a közigazgatás tudás- és képességigénye elsétált a közigazgatási felsőoktatás mellett. A valós
kompetenciák és a tapasztalat fontosabbak lettek a tárgyi tudásanyagnál, különösen pedig az okleveles szakképzettségnél. A generalista tudás helyett a generalista
képességek, vagy legalábbis ezek kombinációja vált fontossá. Mindez érthető, hiszen
a közigazgatás három fronton gyors és összetett átalakulásban van: ezek a technológiai, a szervezeti és a politikai változások képletében érthetők meg. A technológia: egyre inkább a hálózati-kapcsolati rendszerben hatékony tisztviselőt igényli,
a munka egyre nagyobb része információszervezés, hálózat- és adatmenedzsment.
A 21. századi tisztviselő alapképességei a networking, navigáció és kommunikáció,
csapatmunka, adatanalitika, a „hálózati tudás”. A specialista helyett infokommunikációs generalistákra van szükség, a feladatok egyre integráltabbak és komplexebbek
lesznek, a régi fogalomrendszerben egyre nehezebb meghatározni a „munkakört”
és a „szakképesítést”. A „szervezeti” intelligencia egyre fontosabbá válik, eligazodni
az összetett személyi és hatásköri kapcsolatrendszerben, a keresztező és mátrixszerű
folyamatokban. A politikai kormányzásban a döntéselőkészítés és a kommunikáció új
kultúrája a polgár és a politikus közötti gyors és közvetlen kommunikációval alakítja
át a tisztviselő hagyományos szerepeit.
Tegyük hozzá, hogy történetileg az 1980-asévektől a közigazgatási felsőoktatásnak
komoly szerepe volt abban, hogy a köztisztviselői hivatás professzionális és elismert
szakmává vált. Ez nemcsak a politikai rendszerváltást követő értékzavaros években volt
fontos. Minden politikai korszaknak megvannak a saját kihívásai, amelyek a közigazgatás dolgozóit új próbatételek elé állítják. A politikum és a közigazgatás kapcsolata
soha nem volt nyugalmi állapotban. A közigazgatási felsőoktatás arra a koncepcióra
épült és épül, hogy a közigazgatás egy szakma, a közigazgatási generalista egy hivatást,
a közigazgatás szervezését gyakorolja. A magyar közigazgatás az önkormányzatoktól
a minisztériumokig ezt a koncepciót befogadta.
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Napjainkban nehéz a közigazgatási generalista fogalmában konszenzust találni.
Az államtudományi mesterképzés kormányrendeleti kimeneti követelményei határozták meg talán az utolsó átfogó kompetenciadefiníciót az állam feladatával, szervezetével
és működésével kapcsolatos tudásról.
Összegezve, a közigazgatási felsőoktatásról egy több évtizedes kísérletként beszélhetünk, miközben a közigazgatásnak nevezett célterület átlényegült. Napjaink tünete
egyfajta „humánerőforrás-krízis” a közszolgálati területen is, amint a vállalati személyügyben nem kevésbé. Ennek lényege, hogy túl gyorsan változik a működési környezet
ahhoz, hogy a lassan alkalmazkodó humánpolitika és az ezt utánkövető képzési tematika
és módszertan korreláljon a valós munkáltatói igényekkel. A formális képzések és diplomák értéke a gyenge adaptivitás miatt devalválódik, a ténylegesen meglévő képességek
és munkatapasztalatok felértékelődnek.
Epilógus: a közös történet
A rendészeti és a közigazgatási felsőoktatás fejlődésében négy életszakasz párhuzamosan követte egymást: az építkezés (gyermekkor), a felfedezés (ifjúkor),
a kalandozás (felnőttkor) és a megérkezés. Az építkezés: a tantervek, az intézményi
és oktatói bázis kiépülése az 1970-es, 1 980-asévekben. A felfedezés: a politikai
rendszerváltás, a rendvédelem, a közigazgatás, az önkormányzatok és a hivatásrendi
karok új szabályozása, valamint az 1994-ben hatályba lépett új felsőoktatási törvény a kihívásokra felkészült rendészeti és közigazgatási felsőoktatásra épülhetett.
2000-benindulnak a kalandozások a Bologna-reform hullámain, az ÁF számára
pedig a Közgazdaság-tudományi Egyetemmel közös intézményként. A rendészeti
képzésben új szakok és szakiárnyok jönnek létre, a jogászképző karok is belépnek
a közigazgatási felsőoktatásba, amelynek alap- és mesterképzési kínálata is egyre
sokszínűbbé válik. A kalandozásoknak a 2010–2012 között elindult kormányzati
és közigazgatási kultúraváltás vet véget. Eljön a megérkezés korszaka a rendészeti
és a közigazgatási felsőoktatás számára is. 2 011-ben kormányrendeleti szinten
a közigazgatási és a rendészeti képzések önálló képzési ággá váltak, elváltak a jogi
képzési ágtól. Néhány hónappal később első ízben és egy időben vált a képzési ág
törvényben statuált és önálló rendszertani karakterrel bíró képzés ággá. A 2011. évi
CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról ekként rendelkezett: „közigazgatási felsőoktatás:
a köztisztviselői és kormánytisztviselői életpályára felkészítő közigazgatási képzési
ág alapképzési szakjai, valamint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakok”,
„rendészeti felsőoktatás: a rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében
indított, a rendészeti képzési ág alapképzési szakjai, valamint a hozzájuk kapcsolódó
mesterképzési szakok”. A 2015. évi CXXXII. törvény az államtudományi képzési
terület megalkotásával közös keretet adott nemcsak a közigazgatási és a rendészeti
felsőoktatásnak, de a katonai, a nemzetbiztonsági és a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak is. 2016-banközös rendeletben
kaptak szabályozást [282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet, majd a 222/2019. (IX. 25.)
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Korm. rendelet] az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjaiként
a közigazgatási és rendészeti felsőoktatási képzések.
2011-tőlfolyamatosan igazodott egymáshoz a közigazgatási és rendészeti alapvizsga
követelményrendszere, illetve a szakvizsgák szintjén is átjárhatóbbá vált a közigazgatás és a rendészet előmeneteli rendszere. 2017-ben elindult az államtudományi mesterképzés, amely rerum politicarum doktori címmel a jogászdoktori mesterképzéssel
parallel alternatívát kínál a közigazgatási, illetve rendészeti alapképzésben végzettek
számára. A közös történet alapja, hogy 2011-benmegalakul egy olyan Fenntartói Testület (FT), amelyben a közigazgatás-fejlesztésért és a rendvédelemért felelős miniszterek közösen döntenek. Az FT elfogadja az egyetem képzési és kutatási programjait,
a szervezeti és működési szabályzatát, költségvetését. A közigazgatási felsőoktatás
felügyeletét a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, a rendészeti felsőoktatás
felügyeletét a rendészetért felelős miniszter gyakorolja, viszont a felvehető hallgatói
létszámkeretre közösen tesznek kormány-előterjesztést. A két felsőoktatási terület
nemcsak közös intézményben, de egy közös szakpolitikai keretben fejlődik: az ágazati felelősségi körök keveredhetnek (például önkormányzatok, e-közigazgatás, közszolgálati életpálya), de a döntéseket a két szaktárca közösen hozza, és azok az FT-n
keresztül az NKE-n kapnak közös platformot. 2018-tól ennek új egyeztető fóruma
a Fenntartói Tanácsadó Testület.
2017-ben a rendészeti felsőoktatás 45 év után Széchenyi-hegyről, a közigazgatási
felsőoktatás közel 40 év után a Gellért-hegyről leköltözött Pestre, a Ludovika Campusra.
A szellemi távolság után a fizikai távolság évtizedei is véget értek. Közös épületben,
közös folyosókon működnek a két képzési ág karainak tanszékei és munkatársai, egymás
szomszédságában szolgálnak a két kar dékánjai. A következő évtizedek nyugodt szakmai
fejlődésének feltételei adottnak látszanak.
Felhasznált irodalom
Finszter Géza: A modern rendészet: a rendészettudomány hazai kísérletei. Magyar Rendészet,
20. (2020), 3 . 91–118.
Hautzinger Zoltán: A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, 2 0. (2020),
3. 137–146.
Kis Norbert: „Metszéspontok” – rendészettudomány, bűnügyi tudományok, közigazgatás-tudomány és transzdiszciplinaritás. Magyar Rendészet, 1 5. (2015), 4 . 85–92.
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2019.
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Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hozzájárulása a rendészeti
felsőoktatáshoz

Kiss Attila101
Tisztelt Olvasó!
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nevében tisztelettel köszöntöm Önt!
Egy olyan rendvédelmi szerv vezetőjeként tehetem ezt meg, amely ugyan a már több
mint százéves rendőrség legifjabb szervezeteként, de annál régebb múltra visszatekintő
rendészeti tevékenység legfőbb felelőseként működik.
Egy a 20. század legelején elfogadott jogszabályban, a külföldieknek a Magyar Korona
országai területén való lakhatásáról szóló 1 903. évi V. törvénycikk indokolásában azt
olvashatjuk, hogy „fontos állami feladatot képez tehát gondoskodni arról, hogy az állam
területén megjelenő külföldiek éber figyelemmel kísértessenek, az állam közgazdasági
viszonyaira, a közbiztonság és közrend érdekeire veszélyesek annak területéről idejében
eltávolíttassanak s így a letelepülésben meggátoltassanak.” Már e törvényi expozéban
megjelent az önálló idegenrendészeti hatóság gondolata, mivel a külföldiek ellenőrzését
addig végző kis- és nagyközségek elöljáróinak ezt a „kiválóan állami feladatot” úgy
kellett végezniük, hogy „sokszor a kellő érzékkel, eme feladatuk teljesítésére elegendő
képességgel nem bírnak, miért is – amint ez tapasztaltatott – a külföldiek nyilvántartása
sok községben, különösen az ország északkeleti határán, hol pedig tömegesen laknak
idegenek s így az ellenőrzés fokozottabb súlylyal bír, felette hiányos s így a czélnak
egyáltalában nem felel meg.” Az idézett törvény országgyűlési vitájában Széll Kálmán
akkori miniszterelnök – korát évtizedekkel megelőzve – nem kevesebbről beszélt, mint
„[…] az ország azon részeiben, a hol különösen nagy a beözönlés és nagy az idegeneknek
a forgalma, méltóztatik tudni, hogy épen ebből a czélből az államrendőrséget akarom
behozni, és az ország ezen részeiben ennek ellenőrzése alatt fog állani a főszolgabíró”.
A törvény rendészeti („policziális”) funkciójára vonatkozóan pedig leszögezte:
„Mindenki igenis ennek a törvényjavaslatnak a szemüvegén át fog megvizsgáltatni, és a mikor
magam kötöm ki azt az első foku rendőri hatóságra nézve, hogy kitilthat mindenkit, aki nem tudja
igazolni, hogy magát és családját fentartani képes, hogy az államra nem veszedelmes, a közérdekre
nem aggályos: akkor én magam bevallom, oly diskréczionális hatalmat adtam ennek a nagy czélnak az érdekében az illető hatóságnak a kezébe, a melyet csak azzal a nagy állami érdekkel tudok
indokolni, a mely ehhez a kérdéshez fűződik.”

A miniszterelnök a reakciókat követően pedig ezekkel a szavakkal ajánlotta zárószavazásra a javaslatot:
„Én ezek után, t. képviselőház, ezt a javaslatot, a mely közóhajtásnak felel meg, a mely szükséget
pótol, a mely – megengedem – drasztikus, a mely nagy arbitrárius hatalmat és rendkívüli hatalmat
helyez az adminisztráczió kezébe, mint olyant ajánlom a képviselőháznak, a melyről meg vagyok
győződve, hogy ha az kellő tapintattal, kellő erélylyel és hatálylyal végrehajtatik – no arról pedig
101

A szerző r. vezérőrnagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója.
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fogok gondoskodni – meg fogja teremni a maga gyümölcseit és a bevándorlásnak azon bajait,
a melyeknek megszüntetését a törvényjavaslat czélozza, legnagyobb mértékben megszüntetni
alkalmas lesz.”102

E magasztos gondolatok ellenére egy önálló idegenrendészeti hatóság felállítására majd
három évtizedet kellett várni. Az 1930-banbekövetkezett törvénymódosításra azért
került sor, mert
„az a nagy változás, amely idegenforgalmunk arányaiban és jelentőségében a háború

óta bekövetkezett, szükségessé teszi idegenrendészetünknek olyan szabályozását, hogy
az ország területén tartózkodó külföldiek ellenőrzése mennél egyszerűbb, minden zaklatástól mentes legyen és hogy az állam érdekeinek közbiztonsági és gazdasági vonatkozásokban való megóvása mennél jobban biztosíttassék. Ezen a téren a jelenlegi állapot
nem kielégítő. Az eljárás hosszadalmas, az állam érdekeinek megóvása szempontjából
nagyfontosságú kormányhatósági felügyelet és irányítás pedig nem érvényesülhet tökéletesen. Mind a két bajnak oka az a fórumrendszer, amely a külföldieknek az ország
területén való lakhatását szabályozó 1903:V. tc. alapján”103 létrejött.

A hatósági fórumrendszer ilyetén megváltoztatásaként a törvénymódosítás Budapesten az idegenrendészeti feladatokat a belügyminiszter hatáskörébe utalta azzal, hogy
az hatósági feladatát a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH)
útján gyakorolta.
Az idegenrendészeti hatósági feladatok ellátása ezt követően, különösen a II. világháború és a rendszerváltoztatás közötti években különböző szervezeti keretek között valósult
meg az Államvédelmi Hatóságtól kezdve az egyes rendőr-főkapitányságokon keresztül
egészen a Belügyminisztériumig. 1 989-bena rendszerváltoztatás évében a sorsfordító
társadalmi, politikai átalakulás mellett, illetőleg éppen ebből eredően, olyan jelentős
változások következtek be mind a szabályozási környezetben, mind a szervezeti struktúrában, amelyek tulajdonképpen megteremtették a mai migrációs igazgatás alapjait.104
Az elmúlt három évtizedben a külföldiek igazgatásáért és rendészetéért egészben vagy
részben közigazgatási szervek voltak felelősek. Ilyen volt a Menekültügyi és Migrációs
Hivatal, később – első integrált idegenrendészeti, honosítási és menekültügyi szervezetként – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, majd az állampolgársági feladatok
leválasztását követően a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
A magyar kormány 2018-ban az országot érintő migrációs helyzetre figyelemmel
úgy ítélte meg, hogy a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok kapcsán jelentkező
Hautzinger Zoltán: Az első idegenjogi törvény. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A modernkori magyar határrendészet száztíz éve. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti
Tagozat, 2013. 188.
103
A külföldieknek a magyar korona országai területén lakhatásáról szóló 1903:V. tc. egyes rendelkezéseinek szóló 1903:V. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1930. évi XXVIII. törvénycikk
indokolása.
104
Végh Zsuzsanna: Változások a migrációs igazgatásban Magyarországon. In Teke András (szerk.): Az idegenrendészeti intézményrendszer átalakulásának tapasztalatai Magyarországon és kitekintés az intézményrendszer változásaira az Európai Unióban. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs
Tagozat, 2019. 67.
102
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köz- és nemzetbiztonsági kockázati tényezők növekedése, a nemzetközi körülmények
változása, az illegális migráció hosszú távú fennmaradása és az ahhoz tapadó jogsértések számának várható növekedése egy új szervezeti struktúra kialakítását és egy új
irányítási rend alkalmazását követeli meg. Így jött létre az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság, amely mint rendőri szerv általános hatóságként felelős az idegenrendészeti és menekültügyi, valamint a hatáskörébe utalt vízumhatósági, útlevélhatósági
és nemzetközi szerződésekből adódó egyéb feladatok ellátásáért.
A fenti rövid szervezettörténetből is látszik, hogy az idegenrendészeti hatósági feladatok többnyire és meghatározó mértékben a belügyi szféra terrénumai közé tartoztak.
Ennélfogva az idén fél évszázados rendészeti felsőoktatás sem nélkülözhette a külföldiekhez kapcsolódó hatósági jogalkalmazási tevékenységgel összefüggő ismeretek átadását.
Ez a kezdetektől fogva évtizedeken keresztül elsősorban az igazgatásrendészeti szak
részeként történhetett meg, majd az 1990-esévek elejétől elindult határrendészeti szak
keretében is egyre több külföldiek ellenőrzésével és igazgatásával összefüggő kurzust
oktattak. Önálló, a külföldiek beutazására és országon belüli tartózkodásának hatósági
ügyintézésére szakmaspecifikus módon felkészítő képzésre azonban egészen a rendészeti
felsőoktatás egyetemi integrációjáig kellett várni.
A globalizáció számos új, ismeretlen kihívás elé állította a rendészeti igazgatás területén tevékenykedőket. Ezekre a kihívásokra megfelelő válaszokat csak magas szinten
képzett, felkészült és motivált szakembergárda adhat. Ez a szándék vezérelte a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetését, hogy az intézményi belső képzéseken
túllépve, magasabb szintű oktatás során készítse fel leendő munkatársait a növekvő
feladatok ellátására. Szerencsére e törekvések megvalósításában kiváló partnert talált
a Belügyminisztérium és a Rendőrtiszti Főiskola vezetésében. Az első migrációs évfolyam beiratkozása – az előbbiekben említett szervezeti együttműködésben előkészített
tanterv alapján – a 2012. évben, de már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán történhetett meg. Ennek szervezeti feltétele is volt, amelynek révén
a karon megkezdte működését a Bevándorlási Tanszék. E tanszék szakmai tevékenységét napjainkban már az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság támogatja, ideértve
egyfelől azt, hogy az oktatókat a főigazgatóságról vezénylik az egyetemre, másfelől azt,
hogy a nappali munkarendű hallgatók szakmai gyakorlatukat a főigazgatóság egyes
szervezeti elemeinél teljesíthetik.
Az eltelt közel egy évtized alatt nappali és levelező munkarendben mindösszesen
mintegy kétszáz hallgató szerzett oklevelet a rendészeti igazgatási szak migrációs szakirányán. E képzést ugyanakkor a magyar idegenrendészeti hatóság Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságként rendvédelmi szervezetté átszervezése miatt újra kellett
gondolni. Sajátos egybeesés, hogy a rendészeti felsőoktatás jubileumi évében indul el
először az idegenrendészeti tisztképzés egy új, önálló, az általános – nyolc féléves időtartamú – rendőrtisztképzéshez szervesen igazodó szakirány keretében. Ez a rendészeti
alapszak bevándorlási szakiránya, amelynek képzési kompetenciáiról az államtudományi
képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti
követelményeiről szóló, 2019. szeptember 25-énkihirdetett kormányrendelet rendelkezik. E jogszabály szerint ez a szakirány olyan rendőri szakmai képzést nyújt, amelynek
révén a tisztjelöltek nemcsak a migrációval és a külföldiekkel összefüggő hatósági jogalkalmazás kérdéseivel ismerkednek meg, hanem közvetlen részesei lesznek a rendőri
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szakképesítés megszerzését biztosító kurzusoknak és gyakorlatoknak, nem utolsósorban
a rendvédelmi szolgálati jogviszonnyal együtt járó viselkedési és magatartási szabályok
elsajátításának.105
A rendészeti felsőoktatásban mindazonáltal nemcsak a migrációs tisztviselők vagy
az idegenrendészeti rendőrtisztek szakmai képzésére kell gondot fordítani, hanem valamennyi rendvédelmi hivatásrend hallgatói esetében is figyelemmel kell lenni a külföldieket érintő legalapvetőbb jogi és szolgálati ismeretek átadására. Ezt szolgálja, hogy
a Bevándorlási Tanszék munkatársai minden alap- és mesterképzési szakon, valamint az egyes szakirányú továbbképzési szakokon is vállalnak kurzusokat, sőt, más
karok – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar – esetében is oktatnak.
Ahogy az a fentiekből is kiolvasható, a migrációt és a külföldieket érintő képzés erősen kapcsolódik az általános idegenrendészeti hatóság szervezeti kultúrájához, szakmai
irányvonalaihoz. A migrációs szakirányon végzett hallgatók az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság állományába kerülnek, ahol – amennyiben a szükséges alkalmassági
feltételeknek megfelelnek – rendőrtisztként láthatják el a jogszabályok által hatáskörükbe
utalt feladatokat.
Munka, szakma, hivatás és hivatástudat. Ezek a fogalmak és a fogalmak mögötti
tartalom az elmúlt évtizedekben jelentősen felértékelődtek. A munka ad megélhetést
az embernek. Ha pedig valaki elmélyültebb tudás birtokában végzi munkáját, akkor
gyakorolja a szakmáját. Abban az esetben pedig, amikor ez a tudás a szenvedéllyel párosul, és az ember szakmai tevékenységében kiteljesedve örömét leli munkájában, rálelt
hivatására. Aki pedig úgy teszi a dolgát, hogy a hivatása iránti belső elkötelezettségét
másoknak is szeretné átadni, nagyfokú hivatástudatról tesz tanúbizonyságot.
Az a fiatalember, aki a középiskolát követően bekerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak sorába, ekkor legfeljebb a későbbi munkalehetőséget látja abban, amit
tanul. Ahogy azonban telnek az évek, a munka egyre inkább szakmává fog erősödni
benne. Szerencsére egyre többen vannak azok, akik kikerülve az egyetemi padból hivatásként tekintenek a rendvédelmi pályára. Ennek a szemléletnek, az érzésnek a kialakítása
elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak szakmai hozzáértését, továbbá
elhivatottságát mutatja és dicséri. Azon oktatókét, akik a szakmájukat a legmagasabb
szinten művelik, és akik teljes mértékben elkötelezettek ezen értékek hallgatóik számára
történő átadása iránt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói folyamatosan jelesre
vizsgáznak hivatástudatból, hiszen az egyik legnehezebb feladatot teljesítik. Olyat adnak
sok-sok fiatalnak, amelyet e fiatal tisztektől már senki sem tud elvenni: ez pedig a hivatás.
Az első munkahelyi élmények meghatározók az útjukra bocsátott fiatal tiszteknek, de
a befogadó szervezet szerepe csak ezután értékelődik fel igazán. Fontos, hogy milyen
a szervezeti kultúra, a munkahelyi légkör, a közösség. Mennyire motiváltak a munkatársak és meghatározó a parancsnoki munka minősége és a személyes példamutatás.
A különböző szintű vezetőként eltöltött több mint negyedszázados szolgálatom alatt
azt tapasztaltam, hogy nem könnyű olyan körülményeket teremteni és olyan munkát
Hautzinger Zoltán: Az NKE Rendészettudományi Kar képzési rendszerének változása, a migrációs
képzés helyzete. In Teke András (szerk.): Az idegenrendészeti intézményrendszer átalakulásának tapasztalatai Magyarországon és kitekintés az intézményrendszer változásaira az Európai Unióban. Budapest,
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, 2 019. 53.
105
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végezni, amely ösztönzi a munkatársakban a hivatástudat kialakulását. Steve Biddulph
ausztrál pszichológus szerint a hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.106 Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetőjeként ezen összhang
megteremtésére törekszem, és erre ösztönzöm valamennyi munkatársamat is.
Felhasznált irodalom
Hautzinger Zoltán: Az első idegenjogi törvény. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.):
A modern kori határrendészet száztíz éve. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság
Határrendészeti Tagozat, 2013. 179–192.
Hautzinger Zoltán: Az NKE Rendészettudományi Kar képzési rendszerének változása, a migrációs képzés helyzete. In Teke András (szerk.): Az idegenrendészeti intézményrendszer átalakulásának tapasztalatai Magyarországon és kitekintés az intézményrendszer változásaira
az Európai Unióban. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat,
2019. 51–64.
Biddulph, Steven: Férfilét. A modern kor csapdái. Budapest, Partvonal, 2016.
Végh Zsuzsanna: Változások a migrációs igazgatásban Magyarországon. In Teke András (szerk.):
Az idegenrendészeti intézményrendszer átalakulásának tapasztalatai Magyarországon
és kitekintés az intézményrendszer változásaira az Európai Unióban. Budapest, Magyar
Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, 2 019. 65–80.

Fél évszázad, egy évtized: a rendészeti felsőoktatás kettős jubileuma

Koltay András107
Ötven év, fél évszázad. Tiszteletet érdemlő perspektíva a visszatekintéshez, méltó alkalom
az emlékezéshez, amely elkerülhetlenné teszi az értékelést is. A rendészeti felsőoktatás
jubileumához érkezve mindannyiunkat, akik hosszabb-rövidebb időre részesei lehettünk
e munkának, átjár az ünnepi évfordulót kísérő meghatottság. Egy ember életében öt évtized meghatározó időtáv, beteljesíti és talán már megítélhetővé is teszi munkájának eredményét. A rendészeti felsőoktatás esetében sincs ez másként: a kezdet építkezése után,
nehézségeken is átevickélve, látható az eredmény, az egyetemi karrá válás és az annak
formális elismerése utáni folyamatos erősödés. De az egyetemépítés soha nem érhet
véget, az ünnep csak egy pillanatnyi megállóra ad időt. Ötven év múlva a rendészeti
felsőoktatás centenáriumát ülik majd, és a mi mai munkánkat is mérlegre teszik.
A jogelőd intézmény által megkezdett szellemi építkezés munkáját folytatja a 2011-ben
alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely idén szintén kerek évfordulót ül, első
évtizedét ünnepli. Az Egyetem Rendészettudományi Kara a jogi, szervezeti és szellemi
örököse annak a munkának, amely a korábbi évtizedekben zajlott a rendészettudomány
területén. Ehhez mérten végezzük mi is munkánkat, és adjuk át hallgatóinknak a szá106
107

Steven Biddulph: Férfilét. A modern kor csapdái. Budapest, Partvonal, 2 016. 207.
A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, egyetemi tanár.
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mukra szükséges tudást és szakmai szemléletet, emberi értékeket. Kiemelt figyelmet
fordítunk a rendészeti felsőoktatás fejlesztésére, a rendészettudomány művelésére
és oktatására, a belügyi pályára történő hatékony és magas színvonalú felkészítésre.
Az egyetem falai között megvalósuló oktató- és nevelőmunka legfontosabb és legnagyobb eredménye az, amikor fiatal végzettjeink esküjükkel megerősítve vállalják, hogy
akár életük kockáztatásával is ellátják a magyar állam, a közrend és a haza védelmét.
„A haza szolgálatában!” – hangzik az egyetem jelmondata. Célunk, hogy szakmailag
és erkölcsileg feddhetetlen, magas színvonalú és korszerű tudással bíró szakembereket
képezzünk a rendészettudomány területén is. Ehhez minden lehetőségünk adott: itthon
és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedő oktató-kutató munkatársakkal büszkélkedhetünk, folyamatos és szoros együttműködést ápolunk a belügyi, rendészeti szervekkel
és vezetőkkel, támogatásukkal olyan tapasztalatokkal gazdagodunk, amelyek a szakmai fejlődést, valamint az egyre szigorúbb és a modern világ kihívásaival lépést tartó
követelményrendszernek való megfelelést biztosítják. Ezen együttműködések kihatnak
a hallgatói létszámunkra, a képzésfejlesztési irányainkra, a szakmai követelmények
folyamatos felülvizsgálatára, a hallgatóink szakmai gyakorlatszerzésére és elhelyezkedésére, valamint a munkavégzés során felmerülő, tudományos igénnyel vizsgálandó
kérdések, problémák gyakran új kutatásokat is útjukra indítanak. Kutatási területeink
száma folyamatosan bővül, az egyetemi és kari kutatóintézeteink egyre aktívabbak
a tudományos és szellemi életben.
Az egyetem négy karból áll – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar,
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Rendészettudományi Kar, Víztudományi
Kar –, és örömteli, hogy tíz év közösséggé formálta az intézmény különböző állapotban
lévő, különböző kihívásokkal szembesülő, korábban az önálló léthez szokott egyes egységeit. A közös létből származó előnyök kiaknázása ezzel együtt is napi feladat. Nagy
figyelmet szentelünk a karok közötti integrációnak, együttműködésnek, a hivatásrendi
és civil hallgatóink közös munkájának, hiszen hallgatóinknak később, a közszolgálat világában is jellemzően együtt kell majd működniük egymással a feladataik ellátása során,
így a közös munka szakmailag és emberileg is mindenkit gazdagít. Hiszek abban, hogy
a saját hivatástudat és szocializációs kultúra megléte mellett értékekkel gazdagodunk
azzal, ha megismerjük a másik hivatásrend vagy civil kar szellemi erejét, gondolkodását,
értékeit és hagyományait. A hallgatók, oktatók, kutatók tisztelik és elismerik egymást,
hatnak a másikra, a tanulmányaik, mindennapjaik szerves részévé válik a szakmai együttműködés, aminek a közszolgálat világában kiemelkedő jelentősége van. Közös munka
és együttműködés nélkül ezek a hivatások és életpályák sikertelenségre vannak ítélve.
Fontos az is, hogy a napi ügymenet darálóján, rutinján túl az emelkedettség is jelen
legyen az életünkben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemért dolgozni a Ludovika Campus
egyszerre történelmi és nagyon is 2 1. századi környezetében megtiszteltetés és felelősség. Rendészeti tisztjelöltjeink itt, a nemzeti honvédtisztképzés bölcsőjében tanulnak. Ahogyan a honvédtisztképzés kérdése szorosan összefügg a nemzeti függetlenség
iránti törekvésekkel, úgy az önálló magyar rendőrség gyökerei is a magyar szabadság
kivívásáig nyúlnak vissza: 1 848 márciusában jött létre a Belügyminisztérium, azon
év decemberében az Országos Rendőri Hivatal, a modern magyar rendőrség előképe,
amikor a honvédek már fegyveres harcot vívtak. Rendőr és katona hivatása közös tőről
fakad: feladatuk a magyar szabadság védelme. A Ludovika ezt a szellemiséget jelképezi,
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árasztja falaiból, félreérthetetlenül jelezve az éppen e korban az egyetemen dolgozóknak
a történelmi kontinuitást, meghatározva jövőbeni feladataik irányát, egyszerre megmutatva az egyén kicsinységét és mégis meglévő erejét a világ megváltoztatására. A mások
érdekében, a saját individuumon túlmutató értékek védelmében történő önfeláldozás
eszménye a Ludovika 21. században is aktuális, a mai általános korszellemtől jobbára
idegen öröksége, amelyet hozzánk hasonlóan rezervátumokban őriznek, próbálnak életben tartani, és amely a Rendészettudományi Kar iránytűje kell hogy legyen nemcsak
a díszegyenruhás-szónoklatos ünnepi alkalmakkor, hanem a szürke hétköznapokban is.
A rendészeti felsőoktatás évfordulóján elsősorban mégis a munkát elvégző emberekre
kell gondolnunk, az előttünk jártakra és jelenkori munkatársainkra, azokra a kiváló
oktatókra, hallgatókra, segítőikre, akik rendületlen lélekkel tekintettek, tekintenek a rendészeti felsőoktatásra, és töretlen akarattal végezték, végzik munkájukat. A régiek munkáját megköszönjük, nem felejtjük, mai kollégáimnak pedig kívánok további erőt és lelki
békét, a rendészeti felsőoktatás hallgatói számára pedig soha nem csillapodó szakmai
kíváncsiságot, igényességet, sikeres, a köz, a magyar nemzet javára befutott életpályát!
Emlékek az 50 évről

Orbán Péter108
Amikor a 27 hónapos katonai szolgálat vége fele jártam, akkor határoztam el, hogy
a jövőben a rendőrségnél próbálok munkát keresni. Volt a rokonságban rendőr, határőr,
akiktől szereztem ismereteket, de mint utólag kiderült, ez nem sokat ért.
Próbaidős vizsga 1969 novemberében, tiszthelyettesképzés 1970–1971-ben, mindegyik
kiváló eredménnyel.
Ismertették, hogy létrejött a Rendőrtiszti Főiskola, és ott lehet továbbtanulni, ha
a parancsnokok is úgy látják. Esetemben úgy látták, és a demokrácia jegyében 5 tiszthelyettest és egy tisztet küldtek felvételire. Később kiderült, hogy a megye 1 főre kapott
helyet, természetesen nem az őrmestereknek sikerült a felvételi.
A következő évben sikeres felvételi nappali tagozatra, majd 1975-ben tisztavatás
és kinevezés a Vas megyei RFK-ra, igazgatásrendészeti főelőadóként. Rövidesen közölték, hogy ha vállalom a költözést, akkor igazgatásrendészeti osztályvezető lehetek a Sárvári Rendőrkapitányságon, és teljesítik a kérelmemet, jogi egyetemre mehetek tanulni.
(Előre megsúgták: ha költözök, van egyetem, ha nem, akkor nincs.)
A főiskolai tanulmányok bőven adtak ismereteket, és hozzásegítettek ahhoz, hogy
cum laude minősítéssel végezhettem. Közölték, hogy nagy szerencsém van, mert az új
képesítési követelmények miatt előnyös helyzetbe kerültem.
A kapitányságvezető-helyettesi megbízással egy időben közölték, hogy „kádertartalék” lettem, készüljek magasabb beosztással járó feladatokra. Az első az volt, hogy
szervezzek egységes közbiztonsági és közlekedési osztályt, mert decentralizálják a közlekedési feladatrendszert.
A szerző ny. r. altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány. 1972–1975 az igrend. szak hallgatója,
osztályfőnök: Dr. Baraczka Róbertné r. hdgy.
108
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Együtt tanultam az új beosztottakkal, és sikeresen vettük az akadályokat. Újabb
képzési feladatként jelentkezett a zászlósi beosztások középiskolai végzettséghez kötése.
Tárgyalás a helyi gimnáziummal, ennek eredményeként levelező tagozaton „rendőrosztály” beindítása, így a 40 év alatti állomány megszerezte a végzettséget. 3 0%-uk
továbbtanult, és tiszt lett.
1982-bena 16/1982. BM paranccsal létrehozták a vezetőképzőt, amely egy 6 hónapos
bentlakásos képzésből, vizsgák után gyakorlati képzésből és szakdolgozat írásából állt.
A tanfolyamon három, nagy gyakorlattal rendelkező főtiszteket bíztak meg osztályfőnöki feladatokkal, ők irányították a rendkívül jól szervezett, gyakorlatias, szerepjátékokkal tűzdelt oktatást, amelybe a hallgatói állományt is bevonták előadóként. Nagyon
tetszett, hogy külön fakultációként lehetett jelentkezni olyan ismeretek elsajátítására,
amelyeket az addigi gyakorlati munkánkban nem műveltünk.
A tanfolyamon végzettek rövid időn belül területi bűnügyi vezetők vagy kapitányságvezetők lettek.
Természetesen a mindennapi rendőri munkát is kiválóan kellett elvégezni.
Én is hamarosan kapitányságvezető lettem; rövidesen új felkészítési feladatokat
határoztak meg, mert a tiszthelyettesi és zászlósi állomány szakmai képzésében nagy
lemaradások voltak.
A szomszédos megyéknek is lehetővé tettük a beiskolázást az általunk indított körzeti
megbízotti tanfolyamra, 80 fő szerezte meg a beosztásához szükséges végzettséget. Mi
pedig elértük, hogy szakmai iskola nélkül már senkit nem neveztek ki.
Az 1 980-asévek végén nagyon magas volt a tiszti hiány, kompenzálására megindult
a diplomások toborzása. A nagy létszámú jelentkezések miatt a központi szervek nem
bírták a képzést, ezért ismét bevállaltunk egy több megyére szervezett „átképző” tanfolyamot, ahol parancsnoktársaimmal és a szakma legjobbjaival tanítottunk, a központi
szerveknek csak vizsgáztatni kellett.
Ezzel egy időben megyeszékhelyi kapitányság vezetésére kaptam kinevezést.
Közben zajlott a rendszerváltás minden jó és rossz oldalával együtt; talán nem hiba
a rossz oldalhoz sorolni azokat a politikai „nyilatkozatokat”, hogy ki maradhat rendőr,
ki nem. Ez a bizonytalanság ráragadt majdnem a teljes állományra, így nem volt könnyű
a lendületes és eredményes rendőri munka biztosítása.
Személyes élményem, de megemlítem. Voltam 3 hétig Vas megyei rendőrfőkapitány
ezredesi kinevezéssel, majd ezt visszavonták, és megint kapitány lettem őrnagyi rendfokozattal; ám 9 hónap múlva megnyert pályázat alapján főkapitány lettem alezredesi
rendfokozattal.
A Belügyminisztérium átszervezése után a megye jelentős létszámfejlesztést kapott,
toboroztunk 50 érettségizett fiatalt. A területileg illetékes tiszthelyettesi iskola közölte,
hogy 5 főt tud fogadni, erre nem volt más lehetőség, mint egy kihelyezett képzés beindítása. 1 0 hónap múlva 5 0 kiképzett tiszthelyettesünk lett.
A képzett állománnyal nagyon jó eredményeket értünk el, mindig az „élbolyban”
voltunk, és mint kis megye, a maradék energiánkkal kivettük a részünket a munkából.
Nagyon sok emlékezetes, úgynevezett nagy ügyet oldottunk meg, ami sokszor a fél
országot átfogva javított az eredményeken.
Parancsnokként mindig arra törekedtem, hogy a munkatársaim a lehető legmagasabb
szakmai tudást érjék el, ezért az egyetemekre, a KERA-ra, az ILEA-ramindig küldtem
kollégákat, ami meg is hozta a következő vezetői generációnál az eredményeket.
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A következő érdekes feladatom a Készenléti Rendőrség szervezési biztosi pozíciójának betöltése volt, határidőre az egység megalakult, elképzeléseinknek egy részét nem
sikerült véghez vinni (sok volt az ellenérdek), azokat később Dr. Hatala József tábornok
úr, akkori helyettesem valósította meg.
Készenléti parancsnok, az ORFK főigazgató-helyettese közrendvédelmi főosztályvezető, országos főkapitány, mindez 2 éven belül: ez is izgalmas része volt a szakmai
életemnek.
ORFK-vezetőként javasoltam az alapoktatás egy kézbe vonását, így létrejött az Oktatási Főigazgatóság, és mint belügyminisztériumi szervezet, jól tudott kapcsolatot és összhangot teremteni a felsőfokú oktatással.
Áttekintettük a vezetők korfáját, ennek eredményként láthatóvá vált, hogy a rendszerváltás fiatal és középkorú vezetői közelebb kerültek a nyugdíjas korhoz, ezért a vezetővé
válást elősegítő intézkedéseket kellett hozni. Nem volt intézményes továbbképzési rendszer, nem volt intézménye a vezetővé képzésnek.
A saját tapasztalatomból merítve kísérletképpen elindítottunk egy vezetőképző tanfolyamot, aminek megszervezését Kopasz Árpád tábornokra bíztam, aki a mi tanfolyamunkon 1 982-benszobatársam volt, és tudta, mit szeretnénk megvalósítani.
A kísérlet sikeres volt, mire a hallgatók a vizsgáig jutottak, már az új képzőszervezet vizsgáztatta őket Dr. Dános Valér tábornok vezetésével. A sikert bizonyítja, hogy
ezen a tanfolyamon végzettekből is állt és áll a szakma felső vezetése (Papp Károly, Dr.
Takács Tibor).
Munkám legnagyobb elismerésének vettem, hogy a Rendőrtiszti Főiskolától címzetes
főiskolai docensi kinevezést kaptam.
Főkapitányi beosztásból felmentésemet követően a felajánlott beosztások közül a régi
szolgálati helyemet választottam, és nagy örömmel állapítottam meg, hogy a 6 évvel
korábbi tartalékok beértek, komoly vezetői beosztásokat töltöttek be, így nem volt nehéz
a parancsnoki munkám. A kötelező nyugdíjkorhatárra kaptam még két és fél év hos�szabbítást, így 2 007. december 2 7-énnyugállományba vonultam.
Kaptam egy felkérést az akkori vezetéstől, hogy a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója legyek. Indokolásként elhangzott, hogy „tanítsam ki magamból
a maradékot”, amit örömmel megtettem. 2 013. év végén véglegesen nyugdíjba mentem.
Nem szakadtam el az oktatástól, képzéstől, még 4 évig a kollégium egyedüli nyugdíjas tagjaként tevékenykedtem. Most már „csak” a vizsgákon találkozom a rendőrökkel,
és örömmel állapítom meg, hogy jó színvonalú képzés után komoly szakmai ismeretekkel
lépnek ki szolgálati „Nagy Életbe”.
Vezetőként mindig az volt a hitvallásom, hogy jól képzett embereket kell a megfelelő
helyre tenni, és az, hogy melyik az a hely, azt a parancsnok döntse el, mert ez a vezetés
művészete.
Visszaemlékezésemben próbáltam bemutatni, hogy a képzés és továbbképzés men�nyire komplex és egymásra épülő, a tanulás, a tudás mennyire fontos egy-egy fiatal
életében, és ha ezt a tudást jól hasznosítja, akkor nem maradnak el az egyéni sikerek:
mindenkinek a kezében lehet egyszer a marsallbot!
A főiskolai évek az emlékeim közül a legszebbek közé tartoztak, és amíg élek, azok
maradnak!
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Hivatástudat a bűnügyi munkában

Mészáros Bence109

Bevezetés
Az embereknek a rendőrségről általában három dolog jut eszükbe: a közlekedési szabályok betartatása, a közrend fenntartása az utcákon és más közterületeken, valamint
a bűncselekmények elkövetőinek azonosítása és elfogása. A rendőrség szolgálati ágainak
nyelvére lefordítva ez a jelenlegi tízből három, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, valamint a bűnügyi szolgálati ágat jelenti. Kriminalisztikaoktatókként tanszéki
kollégáim és én e harmadikként megemlített szolgálati ágban majdan dolgozó hallgatókat, rendőr- (és pénzügyőr-) tisztjelölteket igyekszünk a bűnügyi munkához szükséges
nyomozáselméleti ismeretekkel ellátni, nem mellőzve ennek során a tartalmas gyakorlati foglalkozásokat sem. Ugyanakkor az oktatás formájától (előadás, szeminárium,
gyakorlat) függetlenül szintén törekszünk elültetni bennük azt a hivatástudatot, amely
a bűncselekmények üldözéséhez, az eredményes és törvényes nyomozáshoz szükséges. Az alábbiakban e hivatástudattal kapcsolatos gondolataimat fejtem ki, felsorolva
az általam legfontosabbnak tartott elveket, elemeket és tulajdonságokat, amelyek részét
képezik. Az egyes alpontokon belül lábjegyzetekben mindig idézem a Rendőri hivatás
etikai kódexének (a továbbiakban: RHEK)110 azt a pontját, amelyhez az adott gondolat
tartalma leginkább kapcsolódik.
A bűncselekmények elítélése és a személyes integritás
Ha valaki bűnügyi nyomozói karrierre vágyik, akkor szükségszerűen egészséges erkölcsi
érzékkel rendelkező személynek kell lennie, aki elítéli a bűncselekményeket, és természetesen semmilyen körülmények között sem válik azok elkövetőjévé. Fontos megjegyezni,
hogy a bűncselekmények elítélése nem vezethet egyúttal az elkövetők megvetéséhez.
Az ő erkölcsi elítélésük a bűnügyi munkát végzők által természetes, ez azonban nem
torkollhat az emberi mivoltuk megtagadásába és az ebből következő embertelen bánásmódba. A bűncselekmények, jogsértések elítélése és az azok iránt érzett viszolygás
azonban kevés, ehhez személyes integritásnak és egy erkölcsi szempontból példamutató
életvitelnek is párosulnia kell.111 Hiteltelen az a bűn üldözésére felesküdött nyomozó,
akinek a saját életvezetése, a magánéletében elkövetett kihágásai miatt magyarázkodnia
kell, és az ilyen ember nyilvánvalóan híján van a nyomozói – és általában a rendőri – munA szerző r. ezredes, nemzetközi dékánhelyettes, RTK.
A rendőri hivatás etikai kódexe. Police.hu, 2021.
111
RHEK 1 2. pont: „A rendőr magánéletében is példamutató, nem sérti a közerkölcs és a jó ízlés szabályait.
Lehetőségei szerint kiegyensúlyozott magánélet megteremtésére törekszik. Szabadidejében nem folytat
olyan tevékenységet, amely hivatásával összeegyeztethetetlen. Úgy alakítja kapcsolatrendszerét, hogy ne
kerüljön szolgálati jogosultságaival és kötelezettségeivel ellentétes függőségi helyzetbe.”
109
110
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kához elengedhetetlenül szükséges fegyelmezettségnek is. A személyes integritás természetesen magában foglalja a korrupcióval szembeni teljes körű immunitást, mivel egy
elhivatott nyomozót nem lehet megvesztegetni.112
A társadalom és a sértettek védelme
A bűncselekmények elítélésének másik oldala a társadalom védelme iránt érzett elhivatottság.113 A bűncselekmények és azok elkövetői anyagi és lelki károkat, sérüléseket
okoznak, ezek helyreállítása az igazságszolgáltatás (eredményes nyomozás esetén szó
szerint is az „igazság szolgáltatása”) révén magától értetődően célja minden bűnügyi
munkát végző szakembernek. A hatékony bűnüldözés ugyanakkor egyben bűnmegelőzés is, az adott elkövető megfékezésén túl, a büntetőjogban generálprevenciónak hívott
hatás révén az ő megbüntetése elrettent(het)i a többi potenciális elkövetőt is, ezáltal
megóvja a társadalmat a további károktól és sérülésektől. A sértettek védelméről külön
is szólni kell. Egy konkrét ügyben végzett nyomozásnak, ha nem is elsődleges, de fontos szempontja a sértettek kímélete, a megóvásuk a további fenyegetettségtől, károktól,
sérülésektől, legyen azok lehetséges okozója az ügy egy másik szereplője, az ügyhöz
kapcsolódó személy vagy maga a büntetőeljárást folytató hatóság (ez utóbbi esetet hívjuk másodlagos viktimizációnak). A nyomozónak ehhez átlagon felüli empátiára van
szüksége, amely nem mellesleg a kriminalisztikai gondolkodás egyik alapeleme is.114
A jog és a szakmai protokoll betartása
Túl azon, hogy a büntetőeljárással kapcsolatban jogállami elvárás, hogy törvényes legyen,
az egyes eljárásjogi garanciákban és rendelkezésekben sokszor kriminalisztikai ajánlások
is testet öltenek (elég csak a felismerésre bemutatás szabályait példának megemlíteni).
Azáltal tehát, hogy a nyomozó betartja a büntetőeljárásra vonatkozó törvényeket és egyéb
jogszabályokat115 nemcsak egy alapvető jogállami elvárást teljesít, hanem részben azt is
garantálja, hogy szakmailag helyesen jár el. Azért részben, mert a büntetőeljárási jog
csak a kereteket biztosítja a nyomozásnak, amelyben érvényesülhetnek a kriminalisztika
tudományának eredményei, szakmai szempontból a betartandó szabályok köre jóval
bővebb. Ezért kell a nyomozónak nemcsak a jogot, hanem az adott bűncselekménytípusra,
részfeladatra, nyomozási cselekményre stb. érvényes szakmai protokollt is követnie.
A bűnügyi nyomozásban érvényesülő szakmai protokollok nem találhatók meg a jogszabályok szövegében, sőt, nem is mindig öltenek írott formában (például közjogi szer112
RHEK 2. pont: „A rendőr becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú
nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre irányul. Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép. Elutasít minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet
elfogulatlanságának kétségbevonására.”
113
RHEK 1. pont: „A rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak megfelelően,
a köz érdekében, a társadalom által biztosított lehetőségek között látja el.”
114
Angyal Miklós: A kriminalisztikai gondolkodás – újratöltve. Belügyi Szemle, 6 7. (2019), 3 .
115
RHEK 8. pont: „A rendőr jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, munkáját lelkiismeretesen,
magas színvonalon, törvényesen, szakszerűen, hatékonyan végzi.”
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vezetszabályozó eszközökben) testet, sok esetben éppen a bűnügyi gyakorlat alakította
ki azokat. Az oktatásban ezért a büntetőeljárási jog vezérfonalát követve részletesen is
kibontjuk az adott témával kapcsolatos kriminalisztikai ismereteket, és ezért van szükségünk sokéves bűnügyi tapasztalattal rendelkező egyetemi oktatókra.
Elhivatottság a tudomány iránt és nyitottság az új módszerekre
A nyomozónak, mint tényeket kutató személynek, mindenképpen elkötelezettnek kell
lennie a minket körülvevő világ és társadalom törvényszerűségeit vizsgáló, azokat
minél alaposabban feltárni igyekvő tudomány iránt. Különösen a kriminalisztikában
kiemelt jelentőséggel bíró természettudományok eredményeit kell a bűnügyek megoldásán dolgozónak tiszteletben tartania, adott esetben használnia, és ehhez előzetesen
megértenie azokat. Ezotériának, bármiféle áltudománynak a nyomozásban nem lehet
helye, a bevett tudományterületek hagyományos vizsgálatainak, valamint legújabb vívmányainak viszont annál inkább. A tudomány iránt elhivatott, annak eredményeiben
bízó nyomozó sikeresebb lehet, ha nyitott azok befogadására és az olyan új módszerekre,
amelyeket a tudomány fejlődése hoz magával.116 A látszat ellenére ez nem áll ellentmondásban az előző pontban kifejtettekel. Szakmai protokollon ott egyébként sem az „így
szoktuk” mondattal jellemezhető cselekvési röghöz kötöttséget értettem, hanem valós
és értelmes eljárásrendeket, amelyeket a gyakorlat már igazolt. Visszatérve az újítások
kérdésére, azok a nyomozók is betartották a hatályos jogszabályokat és a szakmai protokollt, akik az akkor még a jogi szabályozás szintjén nem létező bizonyítási kísérletet (első
nevén: nyomozási kísérletet) a szemle szabályai szerint folytatták le, csak helyet kerestek
és találtak egy új kriminalisztikai módszernek, amíg azt el nem ismerte a törvényhozás.
Nem véletlenül példálózó a bizonyítási cselekmények felsorolása sem a hatályos büntetőeljárási törvényünkben:
„A törvény a bizonyítási eszközöktől eltérően, nem kimerítő jelleggel sorolja fel a bizonyítási
cselekményeket (szemle, helyszíni kihallgatás, bizonyítási kísérlet, felismerésre bemutatás, szembesítés, műszeres vallomásellenőrzés). A felsorolás példálózó jellege utal arra, hogy a törvény
garanciális rendelkezéseivel összeegyeztethető, ám a büntetőeljárási törvényben nem nevesített
eljárások eredményeként keletkező bizonyítási eszközök felhasználásának – például szagazonosítás
szolgálati kutya igénybevételével – szintén helye lehet.”117

A bűnügyi munkában nyitottnak kell tehát lenni a kurrens tudományos eredményekre
és az azok nyomán esetlegesen alkalmazható új kriminalisztikai vizsgálatokra és módszerekre, hiszen maga a törvény is lehetőséget ad ezek felhasználására. Emiatt nem
feledkezhetünk meg arról, hogy a kriminalisztikának jogfejlesztő hatása is van.118

116
117
118

RHEK 8 . pont: „[A rendőr] bővíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit.”
A 2017. évi XC. törvény indokolása. A 206–213. §-hoz.
Hautzinger Zoltán: Gondolatok a kriminalisztika elméleti rendszeréről. Jura, 25. (2019), 1. 90.
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A tények mindenek előtt és mindenek felett
A kriminalisztikában csak a tények számítanak. A bűnügyekben a ténykérdés elsődleges
a jogkérdéshez képest („Da mihi factum, dabo tibi ius!”, azaz: „Add nekem a tényt, és én
adom neked a jogot!” – tartja az ókori mondás). Ezen nem változtathat az sem, hogy egy
adott ügyhöz mi a nyomozó személyes viszonyulása, vagy a nyilvánosság értékítélete éppen
miként alakul a bűnügy kapcsán. Nem számítanak a politikai, világnézeti, erkölcsi szempontok, a közvélemény nyomása (ami adott esetben súlyos teherként nehezedhet a bűnügy
megoldásán dolgozók vállára), az ügyben érintettek személye, egy nyomozónak mindig csak
és kizárólag a bizonyítékokat kell követnie, bárhova vezessenek is azok, és csak az azok
alapján megállapított tényeket szabad figyelembe vennie a munkája során.119
Csapatmunka és kollegialitás
A média, valamint a bűnügyi témájú könyvek, novellák, filmek, továbbá sorozatok által
sugallt képpel ellentétben, amely szerint a zseniális nyomozó egyedül állítja fel a végül
helyesnek bizonyuló verziót, veszi észre az ügy megoldását jelentő bizonyítékot, töri
meg furfangos kihallgatási taktikával a gyanúsítottat (és még sorolhatnám a különböző
kliséket), a valóságban a bűnügyi nyomozás igazi csapatmunka. Igaz ez már a verziók felállítására is, amely a nyomozók közös „ötletelésén”, a meglévő tapasztalatoknak az adott
ügyre alkalmazásán és egymással megosztásán, elsősorban pedig az addig ismert adatok
együttesen elvégzett elemzésén és értékelésén alapul. A „verziózás” szellemi munka,
de a gyakorlati tevékenység sem lehet eredményes, ha nem végzi el mindeki (a bűnügyi
technikustól kezdve a vizsgálóig) lelkismeretesen, a többiekkel együttműködve a rábízott
feladatot, szakszerűen beszámolva ezt követően az eredményekről. (Gondoljunk csak egy
nyomozócsoportra, amelynek egyes részei a különböző „vonalakat” – helyszíni, sértetti
stb. – viszik). Mindez természetesen feltételezi a kollegialitást, az egymás iránti szakmai
tiszteletet és a hatékony, közvetlen kommunikációt a nyomozás résztvevői között.120
A kollegialitásnak nemcsak az adott nyomozás résztvevőivel, hanem a nyomozó szerv
többi tagjával és más nyomozó szervekkel kapcsolatban is érvényesülnie kell, hogy
a bűnügyi szervezetrendszer a leghatékonyabban tudjon működni. Szintén nagyon fontos a beosztott és a vezető közötti kollegiális kapcsolat. Mivel a Rendészettudományi
Karon leendő tiszteket, elöljárókat képzünk, a hallgatók hivatástudatát e tekintetben is
formálnunk kell. Az általunk ideálisnak tartott bűnügyi vezető jellemzését talán Kovács
Lajos ezredes Dobos János ezredesről írt sorai fejezik ki a legjobban: „Parancsnokként
soha nem nyomta el a beosztottjait, nem terrorizálta, nem félemlítette, nem alázta meg,
hanem elgondolkoztatta, meggyőzte, gondolkodásra késztette és motiválta őket.”121
119
RHEK 4 . pont: „[A rendőr] elfogulatlanul jár el nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra,
vallási és politikai meggyőződésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül.”
120
RHEK 6. pont: „A rendőr együttműködik munkatársaival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet
és megbecsülés szellemében érintkezik. Önzetlen támogatást nyújt, a problémák megoldását elősegítő
légkör kialakítására törekszik. Tudását, gyakorlati tapasztalatait megosztja munkatársaival.”
121
Kovács Lajos: Könyvajánló. In Dobos János – Kovács Gyula: Kis nyomozástan. Harmadik, átdolgozott
kiadás. Budapest, [KGyul@], 2020. 10.
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Türelem, álhatatosság és precizitás
Szintén az előző pontban leírt hamis kép része az a tévhit, hogy a bűnügyi munka
az első percétől az utolsóig minden elemében változatos és izgalmas. A bűnügyi nyomozás természetesen egy rendkívül izgalmas intellektuális kihívás: nem ok nélkül
adnak éppen ezért ihletet számtalan írónak a bűnügyek, és nem véletlenül nyűgözi
le a kriminalisztika e sorok íróját immár két évtizede. Az igazsághoz azonban az is
hozzátartozik – és ezt a hallgatóinkban is tudatosítani kell –, hogy a bűnügyi nyomozás
sokszor monoton és unalmas munkafolyamatokkal (tanúkutatás, alibik ellenőrzése,
dokumentumok sokaságának átolvasása, a potenciális elkövetői kör szűkítése, jelentések és feljegyzések írása stb.) telik, amelyekhez nagyfokú türelemre van szükség.
Az eredmények nem maguktól jönnek, hanem a kitartóan elvégzett munka gyümölcseként derülhet fény arra, hogy mi is történt valójában, és ki az igazi elkövető. A következetesen kitartó, azaz állhatatos nyomozó fog tudni sikert elérni, akit nem tántorít el
a kezdeti adatgyűjtés esetleges sikertelensége, akit nem rettent vissza az, hogy adott
esetben egy sok lépésből álló, algoritmikus – és éppen ezért monoton – adatellenőrzést kell elvégeznie egy elsőre kilátástalanul nagynak tűnő adathalmazon. A fenti két
tulajdonsághoz szorosan kapcsolódó precizitás büntetőeljárási jogi és kriminalisztikai
szempontból egyaránt fontos. Egyrészt a törvényesség utólagos ellenőrizhetősége érdekében mindent pontosan dokumentálni kell, másrészt pedig egy apró hiba (egy tévesen
lejegyzett adat, egy indifferens személy kihagyása a „vétlenezésből”, egy keresési
feltétel mellőzése a releváns adatok szűkítésekor, egy figyelmen kívül hagyott vagy
félreértelemezett bizonyíték stb.) is eredményezheti azt, hogy az elkövető kicsúszik
az elfogására szőtt háló valamely résén.
Összegzés
A rendőrség bűnügyi szolgálati ágában tevékenykedők és az egyéb szervezeti keretek
között bűnügyi munkát végzők hivatástudatával kapcsolatban foglaltam össze gondolataimat, természetesen a teljesség igénye nélkül. Írásomban terjedelmi okokból nem volt
lehetőségem kiemelni a felderítői és a vizsgálói munka különbségeit, és a példák révén
inkább az előbbi területre koncentráltam. Talán nem szükséges részletesen indokolnom
azt, hogy a bemutatott elvek, elemek és tulajdonságok miért kulcsfontosságúak az utóbbi
terület esetében is. A leírtak nem képeztek régen sem, és nem képeznek ma sem külön
tananyagot. A rendészeti felsőoktatásban ez idáig nem szenteltek e kérdéseknek külön
tanórát, de ez talán nem is szükséges: a bűnügyi tárgyú órákon kívül jelenleg a rendészeti szocializációnak nevezett foglalkozásokon is nyílik helyenként alkalom a hangsúlyozásukra. Alakuljon bárhogy is a jövőben a képzési struktúra, biztos vagyok benne,
hogy a bűnügyi munkához szükséges hivatástudat közvetítése és erősítése az elmúlt
fél évszázadhoz hasonlóan a rendészeti felsőoktatás következő ötven évében is fontos
szempont marad.
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Gondolatok a Rendőrtiszti Főiskola megalakulásának 50. évfordulója
alkalmából

Pohl Árpád122
Tisztelt Dékán Úr!
Tisztelt Hallgatók!
A Rendészettudományi Kar Tisztelt Hallgatói és Munkatársai!
50 év, öt évtized, 600 hónap már történelmi távlatot jelez. Az 1960-asévekben erőteljes
igény jelentkezett arra, hogy az akkori fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos tisztjei a magyar felsőoktatásban is elismert képzésben vegyenek részt. A katonai
és a rendészeti feladatok egyre bonyolultabbá váltak, az alkalmazott eljárások és technikai eszközök folyamatosan fejlődtek, ugyanakkor szükségessé vált ezen testületek
tisztikara presztízsének emelése. A katonai főiskolák 1967-esés a Rendőrtiszti Főiskola
1971. szeptember 1 -jeimegalakulása történelmi változásokat hozott az adott hivatásrend
képzési rendszerében. A Belügyminisztériumban egyértelmű igényként jelentkezett,
hogy a szakmai kihívásoknak megfelelő, magasan képzett és értelmiségiként a világban
eligazodni tudó tisztikarra van szükség, amely „a belügyminiszter által meghatározott
tiszti, köztisztviselői és közalkalmazotti munkakörök betöltésére alkalmas”.123
Az évforduló arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a különböző úton elindult tisztképzések ma egy intézményben, hasonló értékrend szerint, sok területen erősen koordináltan
működnek.
A rendőrtisztképzés indulása óta nagyon hosszú utat tett meg és elkerülték azok
a viharok, amelyeket a „haderőreformok” – általában csökkentések – a katonai felsőoktatás számára jelentettek. A belügyi, a pénzügyőri és a büntetés-végrehajtási képzések
folyamatosan alkalmazkodtak az új kihívásokhoz. A hazai feladatok mellett egyre több
misszióban jelentek meg a rendőreink, ahol önállóan vagy az ott szolgáló honvédekkel
együtt teljesítették küldetésüket. Az évek során több esetben került sor ilyen együttműködésre, azonban a rendőri és honvédségi erők leghosszabb és legszorosabb, máig tartó
alkalmazására az Ideiglenes Biztonsági Határzár mentén került sor. A tömeges illegális
A szerző dandártábornok, dékán, NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.
Boda József: A rendőr-akadémiától az egyetemi szintű képzésig. Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes
tiszteletére. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 017. 111.
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migráció olyan válsághelyzetet idézett elő, amire senki nem számított, és rendkívül
rövid idő alatt kellett a határvédelem azon technikai és humánfeltételeit megteremteni,
amelyek évek óta megbízhatóan biztosítják a magyar lakosság biztonságát.
A honvédség részére a Közös Akarat feladat egy teljesen új kihívást jelentett. A rendőri szerveket támogató honvédségi erők létszáma és a feladat időtartama korábban nem
tapasztalt feladatrendszert jelentett. Fiatal tisztként katonai rendész járőrfeladatok során
volt alkalmam együtt dolgozni rendőrtiszt-helyettesekkel. Érdekes élményt jelentett látni
az általuk professzionálisan és jogszerűen végrehajtott szakszerű intézkedéseket. Ezek
a tapasztalatok egy életre megalapozták a testület iránti mély tiszteletemet. Most hasonló
tapasztalatokra tehetnek szert a határon szolgáló honvédek.
Az elmúlt évek eseményei olyan biztonsági kihívásokat hoztak magukkal, amelyek
korábban soha nem látott mértékben követelték meg a Magyar Honvédség és a Rendőrség együttműködését. Ez természetesen mindig is megvolt stratégiai szinten, de konkrét
feladatvégrehajtásban alig jelentkezett. A rendszerváltás előtti közös rendészjárőrök
vagy néha az árvízi védekezés során voltak arra példák, hogy a végrehajtó állomány
találkozott. Magyarország 1990 után egyre több nemzetközi békeműveletben vett részt,
ami megkövetelte a rendőri és a katonai erők hadszíntéri együttműködését. Amikor
a katonák először értesültek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáról, rengeteg kérdés, kétely merült fel, majd fokozatosan föltámadt a klasszikus magyar virtus,
ami az újabb kihívások leküzdésére ösztönöz. Később kiderült, hogy a kihívás helyett
a lehetőséget kell keresni és megtalálni, amivel a változások jobbá tehetik a honvédtisztképzést. Az egyetem létrehozása alapfilozófiájának megértése sokat segített abban, hogy
a korábbi elkülönülés helyett megtaláljuk azokat az együttműködési formákat, amelyek
progresszívek, ugyanakkor megőrzik a katonai felsőoktatás értékeit. A két karral és két
doktori iskolával rendelkező Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem végül egy karral
és a két doktori iskolával csatlakozott az új intézményhez.
A Rendőrtiszti Főiskola egy nemzetközileg elismert, a magyar felsőoktatásban tekintéllyel rendelkező intézmény volt, ezért az integrációt hasonló érzések kísérték, mint
a katonáknál. A rendvédelmi felsőoktatás akkori vezetői szintén felismerték, hogy itt új
távlatok nyílnak meg, amit ma már a bekövetkezett változások is igazolnak. A Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: RTK) az állam működése szempontjából nélkülözhetetlen, semmi mással nem helyettesíthető képzési portfólióval rendelkezik. Az intézménynek
óriási szerepe volt abban, hogy a rendészettudomány a méltó helyére került, és minden
egyetemi polgár örömmel értesült arról, hogy a Rendészettudományi Doktori Iskolában
megtörtént az első sikeres védés.
Az integráció kezdetén látszólag keveset tudtunk egymásról, de a tudományos életben
és a doktori képzésekben korábban is szoros együttműködés volt. A Katonai Műszaki
és a Hadtudományi Doktori Iskolákban számos belügyi területen dolgozó doktorandusz
szerzett tudományos fokozatot, vagy vett részt a képzésben.
Az előzőekben már kitértem arra, hogy az elmúlt években a végrehajtói szinten is
egy teljesen új kapcsolatrendszer alakult ki a rendőrök és a katonák között. A határvédelmi feladatok az állam erőforrásainak koncentrált alkalmazását követelték meg.
A fegyveres egyenruhások között korábban is meglévő kölcsönös szimpátia elmélyült,
és a közös járőrözés ezt a kapcsolatot bajtársiassággá változtatta. Amikor a rendőr
és a katona ugyanazért a célért van távol a családjától, együtt áznak-fáznak, közösek
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a sikerek és a kudarcok, ez nem is lehet másképp. Ezt a folyamatot a pandémiás helyzet
még tovább erősítette, mivel a koronavírus-világjárvány leküzdésében az egészségügyi
dolgozókon kívül jelentős rendőri és katonai erők vesznek részt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre néha azt mondják, hogy a hivatásrendek olvasztótégelye. Ez biztosan nem így van, mert az egyetem ugyan bizonyos értékek mentén
integrálja a közszolgálati hivatásrendeket, de azok maradéktalanul megtartják saját
hagyományaikat és testületi szellemüket. Ahhoz, hogy egy hivatásrend, illetve az ahhoz
kötődő tudományág fejlődjön, elengedhetetlen egy olyan intézmény, amely az adott
területen oktat és kutat. Az egyetem „a tudományok édesanyja.”124 Egy egyetemnek meg
kell, hogy legyen a közös értékrendje és az a szellemisége, amely az egymástól jelentősen
eltérő tudományágakat képviselő karokat összeköti. A kiindulási alap egyértelmű, mert
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítói számtalan esetben kinyilvánították, hogy
a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia az a történelmi kiindulópont, amely
a közszolgálati területek szakemberei képzését és erkölcsi tartását meghatározza. Amikor
1808-ban a tekintetes rendek elfogadták egy nemzeti tisztképző intézmény alapítását
elrendelő VII. törvénycikket, olyan nemzeti összefogás indult, amire korábban nem volt
példa. A névadó Habsburg-Estei Mária Ludovika császárné példáját követve közakadozás indult egy honvédtisztképző intézmény létrehozására. Egyetemünk minden mai
polgára büszke lehet arra, hogy egy ilyen nemzeti összefogással létrejött intézmény jogutód szervezetében tanulhat, dolgozhat, szolgálhat. Ritkán beszélünk róla, de az alapító
atyák arról is gondoskodtak, hogy az akadémia alaprendeltetését csak az országgyűlés
változtathassa meg, ami egyértelműen a lehető legmagasabb szintű stabilitást jelentette:
„Ő szent felsége kegyesen kijelenteni méltóztatott, hogy nemcsak a törvény és ország alkotmánya
szerint különben is őt illető főfelügyeletet vállalja el az intézet fölött, hanem intézkedni is fog,
hogy tiszti állásaira alkalmas és méltó egyének alkalmaztassanak, s az egész intézet és a részére
ajánlott alap az alapitók szándéka s az országgyülési határozat szerint kellőleg kormányoztassék,
és az akadémia intézményének természetét, jellegét s rendeltetését országgyülésen kivül megváltoztatni ne lehessen.”125

Egyetemünk alapvető intézményi küldetése és kötelessége, hogy alakítsa a közös közszolgálati értékrendet, ahogyan Dr. Janza Frigyes nyugállományú vezérőrnagy úr, egyetemünk díszpolgára megfogalmazta: „A közszolgálat etikai normáinak mentén a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem legyen élenjáró a szervezeti kultúra közös közszolgálati elemeinek
feltárásában, ápolásában, fejlesztésében.”126
Ma abban nincs vita, hogy az államot szolgáló tisztikarnak felsőfokú tanulmányok
keretében kell elsajátítania azt a szaktudást, amire a pályája során szüksége lesz. Természetesen az egyetemi alapok nem pótolhatják az egész életen át tartó tanulást, amire
jó példa a Magyar Honvédség, ahol a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
sikere érdekében a tábornoktól a közkatonáig mindenki tanul vagy tanulni fog. A tiszt124
A Bolognai Egyetemet tisztelték ezzel a megszólítással. Lásd: A Bolognai Egyetem. Magyar Katolikus
Lexikon. 2021.
125
1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról 2 . §.
126
Janza Frigyes: Elmélkedések. Szakmaiság, szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet a 65 éves Boda József
tiszteletére. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 018. 303.
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képzésben folyamatos a vita arról, hogy legyen gyakorlatiasabb a képzés, készítsen fel
az első tiszti beosztásra. Kulcsrakész szakembereket a felsőoktatás is csak olyan megoldásokkal tud korlátozott számban biztosítani, mint a duális képzés. Nézzük meg, hogy
mit mondtak erről az alapító atyák: „Midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét
tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a jövendő korra is
kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni.”
Az egyetem természetesen a hivatásrendi sajátosságoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentel a szükséges gyakorlati kompetenciák megszerzésének, de azt be kell látni,
hogy igazi tapasztalatot, rutint csak a beosztásban eltöltött idő adhat. Sajnos kevés szó esik
arról, hogy a tisztjelölteknek az egyetemi tanulmányaik alatt értelmiségivé kell válniuk.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alapító Okirata ezt így fogalmazza meg: „A nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével,
az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.”127
Soha nem volt ennyire fontos, hogy egy egyenruhás „lásson a pályán”, legyen képes
kiigazodni a világban, és a mi esetünkben értse az állam működését. Zrínyi Miklós ezt
így fogalmazta meg: „Az hadakozás mesterségének nem szabhatni úgy regulákat, mint
más dolgoknak, és okos vitézség leginkább abból áll, hogy a hadnagy tudja változtatni
a dolgokat, amint az idő és az alkalmatosság kévánja.”128 Az egyetem megalakulásakor
az alapítók egyértelműen rögzítették a küldetésünket: „A magyar felsőoktatási rendszer
részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának
biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése.”129 A Ludovika Akadémia alapítóit is hasonló szándék vezérelte: „Ez akadémiának főczélja leend, hogy benne a magyar ifjuság azon tudományokra oktattassék
és oly nevelést nyerjen, melyek által ugy a rendes hadseregben, mint fölkelés alkalmával is a haza hasznos szolgálatára alkalmassá és képessé legyen. Szabad lesz azonban
a benne nevelt ifjaknak állami szolgálatba is lépniök, hol érdemeik szerint kellő tekintet
lesz rájok.”130
Az elmúlt évek eseményei – tömeges illegális bevándorlás, koronavírus-világjárvány, hibrid fenyegetések, kibertámadások, kiberbűnözés – mind azt mutatják, hogy
a tanulmányok alatt mindenre nem lehet felkészíteni. Éppen ezért van arra az értelmiségi
szemléletmódra és értékrendre szükségük a rendőr-, pénzügyőr-, büntetés-végrehajtási,
tűzoltó- és honvédtiszteknek, amelynek segítségével az egész pályájuk során jelentkező
kihívásokkal meg tudnak birkózni. Szédületes iramban változik a világ és ezen belül
a biztonsági helyzet. Nagyon jól látható, hogy a válságokat komplexen kell kezelni, azok
elhárításában az államnak meghatározó szerepe van. Az állam nem habozik bevetni
mindazt az erőforrást, ami a rendelkezésére áll. Ha nincs meg a szükséges átfogó szemA Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alapító Okirata. 3.
Padányi József: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2021. 38.
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2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról. Preambulum.
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1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról 4 . §.
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lélet és megközelítés, akkor hogyan lettek volna sikeresek rendőr- és honvédtisztjeink
a különböző vállalatoknál vagy a kórházakban? Hogyan lehetett volna együttműködni
a terrorellenes feladatok során vagy a határvédelemben?
A HHK a pandémia előtt számos magas rangú külföldi katonai vezetőt fogadott. Valamennyien elismeréssel szóltak arról, ahogyan az egyetem az állam léte szempontjából
meghatározó fontosságú képzéseket összehangolja. A NATO egyik vezető tábornoka
csodálkozva állapította meg, hogy a világon még sehol nem találkozott az átfogó megközelítés ilyen intézményi megjelenésével. Nyilván ez is azt mutatja, hogy jó úton járunk.
Ha az RTK és a HHK helyzetét összehasonlítom, akkor az egyik markáns különbség,
hogy az RTK több hivatásrend és több minisztérium számára képez tiszteket. A honvédtiszteknél azonosak a szakmai elvárások és a tradíciók, azonban például a katasztrófavédelem, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a büntetés-végrehajtás
esetében már jelentős eltérések lehetnek. Nem egyszerű mindezen elvárásoknak megfelelni, de az RTK ezzel sikeresen megbirkózott. Egy nyitott, befogadó oktatói-hallgatói
közösségről van szó, amit az is bizonyít, hogy a Katasztrófavédelmi Intézet integrációja
zökkenőmentesen sikerült.
Az RTK-n is működnek azok a nevelési módszerek, amelyek erősítik a testületi szellemet és egy életre összekötik az évfolyamokat. Érthető módon egy leendő rendvédelmi tisztnek eleinte nehéz megérteni, hogy miért van szükség egy kemény, csaknem
katonás alapkiképzésre? Amikor azonban ezt sikerül teljesíteni, a sikeresek és kitartók
elmondhatják, hogy az első lépést megtették. Természetesen ezt még számos kemény
megmérettetés követi, de ezek mind azt szolgálják, hogy az avatáskor a Tiszti Esküben foglaltaknak megfelelően legyenek képesek teljesíteni kötelezettségeiket. Ez pedig
nem egyszerű feladat. Vezetőként, parancsnokként kell sokszor veszélyes körülmények
között helytállni, embereket menteni vagy bűnözőket elfogni. A honvédtiszti hivatással
kapcsolatban sokszor elmondjuk, hogy ez egy csodálatos, semmi mással össze nem
hasonlítható hivatás. Úgy gondolom, hogy az RTK-n ugyanígy gondolkodnak a saját
hivatásrendjeikről, és ez így helyes.
A fegyveres erők sokáig a Magyar Néphadseregből és a BM Határőrségből álltak,
ezért évtizedeken keresztül a katonai főiskolákon folyt a határőrtisztek képzése, akiket
karrierjük során, a magasabb vezetői feladatokra a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia,
majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem készített fel. Esetenként az is előfordult,
hogy a Zrínyi Szárazföldi Összfegyvernemi Szakán rendőrparancsnokok készültek
fel a csapaterő vezetésére, az alkalmazás és az együttműködés tervezésére. A katonai jellegű képzés számos esetben megalapozta a rendőri vagy a katasztrófavédelmi
vezetői karriert. A belügyi szervek számos vezető tábornoka a katonai képzésekből
indult, és az ott megszerzett tudás, szemlélet segítette őket előre a nem klasszikus
katonai életpályán.
A rendészettudományi képzésekben ma olyan magas színvonalú vezetőképzés
folyik, amely méltán arat elismerést. Számos terület van, ahol még nem sikerült szorosabb együttműködést kialakítani, ezek közül az egyik pont a vezetőképzés. A Nemzeti
Honvédtisztképzés Új Rendszerében a hároméves alapképzés és a kétéves mesterképzés minden szakján kiemelt képzési terület a vezetői, parancsnoki felkészítés. Úgy
gondolom, hogy ezen a területen a két egyenruhás karnak még sok együttműködési
tartaléka van.
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Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a katonai jellegű felkészítés és a rendvédelmi
szervekre jellemző szakmai képzés között. Dr. Janza Frigyes nyugállományú vezérőrnagy
úr Elmélkedések című írásában foglalkozik a rendőr vagy katona problémakörével.131 Megállapítja, hogy „[a]z úgynevezett aszimmetrikus háborúk, hibrid háborúk vagy más névvel
negyedik generációs hadviselés (témánk szempontjából mindegy, hogy melyik kifejezést
használjuk) már oly mértékben eltérnek a klasszikus hadviselés szabályaitól, hogy nem
lehet kérdéses a katonai és a rendészeti diszciplínák tartalmi és módszertani közelítése,
több esetben átfedése.”132 Megállapítja, hogy a tömeges, esetleg felfegyverkezve elkövetett
rendzavarások katonai ismereteket is igényelnek, ugyanakkor a missziós katonai rendfenntartó feladatok sem nélkülözhetik a rendészeti képességeket, módszereket. Megállapítja
továbbá, hogy valamennyi rendőri képzésben helye van a szigorú alaki és hierarchikus
szabályok betartásának, mert ez alapozza meg a későbbi önálló cselekvési képességet.
Az RTK az NKE alapító karai közé tartozik. Együtt, vállvetve küzdöttünk az integrációért, az egyetem sikereiért és a testületi értékeink megtartásáért. Ma már senki nem
lepődik meg azon, hogy az egyetem polgárainak egy része különböző egyenruhákat
visel és különböző szolgálati kötelmeket teljesít. A mi intézményünkben az a legfőbb
közös érték, hogy a civil, a rendvédelmis és a katona ugyanazon jelmondat alatt teljesíti
a kötelességét: „A haza szolgálatában!”
A Rendőrtiszti Főiskola megalakulásának 50. évfordulója alkalmából a Rendészettudományi Kar korábbi és mai vezetésének, valamennyi munkatársának és hallgatójának
további sikereket és nagyon jó erőt, egészséget kívánok!
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Frigyes tiszteletére. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2017.
A Bolognai Egyetem. Magyar Katolikus Lexikon. 2021. Online: http://lexikon.katolikus.hu/B/
bolognai%20egyetem.html
Janza Frigyes: Elmélkedések. Szakmaiság, szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet a 65 éves Boda
József tiszteletére. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2018.
Padányi József: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2 021.

Internetes források, jogforrások
2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról. Preambulum. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100132.tv
1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról. Online: https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=80800007.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D26
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alapító Okirata. 3. Online: www.uni-nke.hu/document/uninke-hu/Alap%C3%ADt%C3%B3%20Okirat_2021.02.01..PDF
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A rendvédelmi hivatás egészségügyi aspektusai

Révai Róbert133

Bevezető
A tárgykörben a hivatásrenddel, a hivatásos állomány egészségének megőrzésével kapcsolatos sok évtizedes tapasztalataimat szeretném megosztani az olvasóval.
A hivatás és hivatásrend rendkívül komplex és differenciált tárgykörök, amelyekkel
kapcsolatban számos kiváló nemzetközi és hazai tudományos publikáció született. Ezért
jelen tanulmányomban elsősorban azon nem tervezhető, váratlan, irányítatlan változásokra fókuszálok, amelyek alapvetően megnehezítik a hivatástudat mint viselkedési
norma mindennapi érvényesülését.
Kiemelt fontosságot ad a témakörnek – a jelenleg is zajló Covid-19-világjárvány
következtében – az egészségügyi szervezetekre háruló extrém feladatok teljesítésének
kérdésköre.
Kulcskérdés, hogy a jelen világjárványhoz hasonló irányítatlan változások idején
milyen egyéni-szervezeti képességeket kell kifejleszteni a hivatástudat mindennapos
érvényesítése, az extrém feladatok teljesítése érdekében?
A rendvédelmi hivatás sajátosságai
Jelen tanulmány kiindulópontja a „hivatástudat” kifejezés, amellyel kapcsolatban már
számtalan kutató adott hivatalos definíciót, de számomra elsősorban azt jelenti, hogy
tisztában vagyunk azon etikai normákkal, jogszabályi előírásokkal, minőségjellemzőkkel, amelyek mentén az általunk választott hivatást nap mint nap el kell látnunk.
A rendvédelmi szervek hivatásos állománya tekintetében is elvárás, hogy a rendészeti
felsőoktatási folyamatok során a hivatástudat olyan életszemléletté formálódjon, amely
a mindennapi viselkedés normáit megalapozza.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 14. §-aaz alábbi etikai alapelvek betartására kötelezi
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományába belépőket:
„14. § (1) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a hivatásos állomány tagjai tekintetében különösen
a hűség, a nemzeti érdek előnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való
mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat, a szakszerűség, az együttműködés és az arányosság.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a vezetői beosztást betöltőkkel és a rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyban álló vezetőkkel szemben támasztott további etikai alapelv
a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.”

A szerző főigazgató-helyettes, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest; helyettes rendvédelmi tisztifőorvos,
Belügyminisztérium.
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A fenti etikai alapelvek mint a rendvédelmi hivatás „minőségjellemzőinek” betartását,
a hivatástudat érvényesülését azonban nagymértékben megnehezítik azon megváltozott
életkörülmények és veszélyhelyzetek, amelyek során jelentős mértékben megnő a fizikai
és pszichikai igénybevétel.
A rendvédelmi szervek megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek közötti
tevékenységének egészségügyi aspektusai
A megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek között – mint például demonstrációk
biztosítása során vagy katasztrófahelyzetben, illetve speciális rendőri egységek tagjainál – a fokozott fizikai és pszichés igénybevétel hatására az arra hajlamos személyeknél
megnövekszik az előre nem látható egészségkárosodás és azok előfordulásának kockázata. A megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek az irányítatlan változások
kaegóriájába tartoznak.
Angyal megközelítésében „az olyan szervezeti változásokat nevezzük irányítatlannak,
amelyek jelentős, többnyire kedvezőtlen hatással vannak a szervezet struktúrájára, működésére; nem a vezetés elhatározásai következtében valósulnak meg; általában szervezeten
kívüli tényezők okozzák (bár néha belső gyökerek is vannak); kivédésük, kezelésük
a hagyományos vezetési módszerekkel nem (elég) hatékony.”134
Szolgálati körülmények között a kiemelt speciális rendőri egységeknél a fentiekben
jelzett események és körülmények kialakulása meghatározhatja nemcsak a túlélőképességet, hanem komoly következményekkel járhatnak a rendőri (műveleti, bevetési)
feladatok teljesítése szempontjából is.135
A nem tervezhető váratlan események bekövetkezése során jelentkező extrém feladatok teljesítésére való felkészülés számos feladatot ad az egészségügyi biztosítást végző
szervezeteknek. E terület vizsgálata nemzetközi viszonylatban is újszerű feladatnak
minősül.
Jelen pandémiás helyzet fókuszba helyezi az egészségügyi intézmények azon képességeit, amelyek „békeidőben” rejtve maradnak. Analógiaként egy utasszállító repülőgép
pilótájának példáját említhetnénk. Az, hogy milyen döntésekre, manőverekre képes
a pilóta, az a váratlanul katasztrofálissá váló repülési körülmények (váratlan vihar, tűzhányófelhő, madárraj, eltérítés stb.) között fokozottabban érvényesül. Az egészségügyi
intézmények számára ilyen rendkívüli „repülési körülmény” a Covid-19-világjárvány
megjelenése.
Kulcskérdés, hogy mitévők legyenek az egészségügyi intézmények akkor, amikor
a megszokott körülmények váratlanul, robbanásszerűen, irányítatlanul megváltoznak,
és döntő mértékben megváltoztatják az intézmény működőképességét. Egy ilyen helyzetben a hagyományos változásmenedzsment-technikák, -eljárások nem vagy csak részben
alkalmazhatók, és nem elég hatékonyak. Irányítatlan változások idején bizonyos rejtett
szervezeti képességek minősége dönti el, hogy adott szervezet milyen hatékonyan-haAngyal Ádám:Változások irányítás nélkül. Vezetéstudomány, 40. (2009), 9 .
Révai Róbert: Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél. PhD-értekezés. Nudapest, ZMNE Katonai
Műszaki Doktori Iskola, 2010. 125.
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tásosan képes kezelni a folyamatosan – gyakran előre nem látható módon, kiszámíthatatlanul – megjelenő problémákat, szituációkat.136
Az első ilyen képesség az érzékelés képessége. Alapvető kérdés, hogy mennyire
jól és gyorsan ismerjük fel/érzékeljük, hogy mi is történik a szervezetünk külső-belső
környezetében? Ehhez elengedhetetlen egy jól kiépített és működtetett belső intézményi kommunikációs-információs rendszer, valamint a külső környezet trendelemzését
folyamatosan végző PR-tevékenység.
A második képesség a tanulási képesség. Képesek vagyunk-e megfogalmazni, hogy
az új környezeti impulzusokból/információkból mit és hogyan kell megtanulnunk? Ennek
alapfeltétele egy magas szintű szervezeti kultúra, amelyben a szervezeti tagok belső
elkötelezettséggel és az új tudások elsajátítása iránti igénnyel rendelkeznek. E képesség
tekintetében kiemelten fontos a dolgozók napi rendszerességű tájékoztatása az aktualitásokról, és a folyamatos belső képzések biztosítása.
A következő képesség az integrálási képesség. Kérdés, hogy az új tudást hogyan illes�szük be a mindennapi munkánkba, folyamatainkba? Egy-egy újonnan kiadott protokoll,
a terápiában, diagnosztikában megjelenő új kutatási eredmény – mint új tudás – hatással
van a mindennapi betegellátási folyamatokra. Ezért fontos, hogy gyorsan és hatékonyan
módosítsák az eddig szokásos intézményi eljárásrendeket, munkafolyamatokat.
Végül rendkívül fontos a koordinálási képesség. Az integráció végrehajtásához a feladatokat ütemezni, a szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi, információs erőforrásokat
biztosítani kell.137
Tekintettel arra, hogy ezen képességek rejtett módon vannak jelen a szervezetek életében, ezért ezeket menedzselni csak nagyon nehezen lehet. Azonban arra törekedhetünk,
hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek ezen rejtett képességek érvényesülését,
célirányos kiaknázását elősegítik. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő minőségű és men�nyiségű erőforrások, képességek, ösztönzők biztosítása. A „háború” megnyeréséhez
továbbra is fontos tehát, hogy legyen „pénz, paripa, fegyver”.
Összefoglalás
A pszichés és fizikai egészség a hivatástudat mindennapi munkavégzésben való érvényesítésének, viselkedési normává válásának elengedhetetlen feltétele. A megváltozott
életkörülmények és veszélyhelyzetek – mint irányítatlan változások – azonban alapvetően
megnövelik az előre nem látható egészségkárosodás előfordulási kockázatát. Annak
érdekében, hogy az egészségügyi szervezetek képesek legyenek az irányítatlan változások idején felmerülő extrém feladatok hatékony végrehajtására, négy egyéni-szervezeti
képességet célszerű folyamatosan fejleszteni: érzékelési, tanulási, integrálási és koordinálási képesség.

Czinkóczi Sándor – Révai Tamás: Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben. Budapest,
Medicina Kiadó, 2 017. 108.
137
Czinkóczi Sándor – Révai Tamás: Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben. Budapest,
Medicina, 2 017. 108.
136
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Felhasznált irodalom
Angyal Ádám: Változások irányítás nélkül. Vezetéstudomány, 40. (2009), 9 . 2–16.
Czinkóczi Sándor – Révai Tamás: Dinamikus szervezeti képességek az egészségügyben. Budapest,
Medicina, 2017.
Révai Róbert: Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél. PhD-értekezés. Budapest,
ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2010. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/
bitstream/handle/11410/9557/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y125

A Büntetés-végrehajtási Tanszék helye és szerepe a rendészeti
felsőoktatásban

Ruzsonyi Péter138
„A’ börtönészben megkívántatnak 1 . törvénytudomány, 2 . tiszta
erkölcscsel ‘s nemes szívvel párosult míveltség, és 3. tapasztaltság.”
Balla Károly139

Örömmel fogadtam el a felkérést egy olyan dolgozat elkészítésére, amely a hazai rendészeti felsőoktatás 50 éves jubileumához és a hivatásrendemhez egyszerre kapcsolódik.
Személyes érintettségem – 22 éve vezetem a Büntetés-végrehajtási Tanszéket – és szakmai irányultságom okán magától értetődő volt a „közös nevező” kijelölése; jelen írásomban a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) keretében létrehozott, majd a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen tovább működő Büntetés-végrehajtási Tanszék (Bv. Tanszék) képzési filozófiájának közel fél évszázados formálódását, valamint az elmúlt időszak oktatási-képzési
törekvéseit kívánom bemutatni.
Tanszékünk 1972-benjött létre a Rendőrtiszti Főiskolán, az oktatás pedig 1973-ban
kezdődött meg. Annak érdekében, hogy jobban megértsük az alapításkor aktuális büntetőpolitikai légkört és tendenciákat, célszerű – legalább vázlatosan – áttekinteni azoknak
az 1950-esévektől végbemenő politikai/szakmai változásoknak a főbb stációit, amelyek
alapvetően meghatározták a büntetés-végrehajtási szervezet működési és feladatrendszerét.
Az eltorzult igazságszolgáltatás az 1950-esévek elejétől az elítélteknek hazai történelmünkben példátlan tömegét zúdította a börtönökre. A dogmatikus szemlélet hatására
szinte teljesen megszűnt a különbség a szándékos és a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény megítélése között, megszűnt a fokozatosság, és egységes lett mindenkivel
szemben a büntetés-végrehajtás. Az átpolitizált büntetéstan új tartalma a represszív
prevenció lett. A sztálini büntetőpolitika a magyar börtönügy személyi és szervezeti feltételrendszerét is drasztikus alapossággal igazította saját követelményeihez. 1949–1950-ben
a börtönök személyi állományának teljes cseréjét végezték el. Az új személyzet nem
138
139

A szerző bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, RTK.
Balla Károly: Vélemény a’ büntetésmód javítása iránt. Pest, Trattner–Károlyi betüjivel, 1 841. 114.
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előképzettség és szakmai rátermettség, hanem főképpen a politikai megbízhatóság kritériumai alapján verbuválódott. A szakmai képlet végtelenül leegyszerűsödött: a személyzet
és az elítéltek mint politikai ellenfelek álltak egymással szemben.140 A büntetés-végrehajtási testület 1952-benaz igazságügy-miniszter felügyelete alól a belügyminiszter
fennhatósága alá került. Ezzel automatikusan együtt járt a katonai formaságok túlhangsúlyozása. A túlzottan őrzés- és termeléscentrikus nézetet éltette a merev, sokszor
durvaságig menő rideg bánásmód.
Az 1950-es évek végének konszolidáltabb viszonyai között felerősödő törekvések
a korábbi évtizedekben történt súlyos visszaélések és törvénytelenségek feledtetésére
és megismétlése ellen irányultak. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtásban a megelőzés eszközei kerültek előtérbe, kísérletek történtek a fogva tartás humán normáinak
javítására.
1955-benmegjelent az első büntetés-végrehajtási szabályzat. Ez jelentős lépés volt,
de a szemléletet megváltoztatni nem tudta, mivel maga is a régi szemléletben fogant.
A bekezdések között szóltak ugyan a nevelésről, de a hangsúlyt a biztonságos őrzésre
és a munkáltatásra helyezte a jogalkotó. Az elvek és a gyakorlat, különösen a feltételek
és a szemlélet ellentmondásban álltak egymással. A szocialista pedagógia alapvetően
kollektivista vonulata okozott zavart az általános pedagógia célrendszerének megalapozatlan adaptálásával.
Az MSZMP 1957. júniusi országos értekezletén meghirdetett büntetőpolitikai tézisek lényegüket tekintve visszatérést jelentettek a lenini elvekhez. Ennek a modellnek
az ideológiai hátterében egyfelől a megfélemlítő szigorúságú büntetések alkalmazása
állt az „ellenforradalmárokkal” és a hivatásos bűnözőkkel szemben, másfelől azonban
a bűnelkövetők túlnyomó többségét a kapitalista múlt és környezet még meglévő kriminogén, tudattorzító hatása áldozatának tekintették. Éppen ezért a büntetés a megtévedt, elkallódott, vétkes dolgozóknak az új típusúnak szánt társadalom építésébe való
bekapcsolását tűzte ki céljául. A büntetés végrehajtásának feladata ennek megfelelően
olyan megelőző, javító, nevelő tevékenység lett, amely a bűnelkövetőt egyrészt eljuttatja
cselekménye történelmi-társadalmi anakronizmusának felismeréséig, másfelől pedig
javítja a társadalmi munkamegosztásba való visszailleszkedés esélyét.141
Az 1966. évi büntetés-végrehajtási jogszabály142 szellemét és törekvéseit illetően
alkalmat kínált a magyar börtönügy európai irányultságú fejlődésére. Jelentősége
abban mutatkozott meg, hogy hozzájárult a klasszikus börtönt a moderntől megkülönböztető fordulathoz, „az elítéltet a végrehajtás mélyen alávetett tárgyából annak
alanyává emelte”.143
Az 1970-es évek legelején jelentős generációváltás történt a büntetés-végrehajtás
személyi állományában, és ezzel egy időben fogalmazódott meg az igény a korábbinál jóval felkészültebb tiszti és tiszthelyettesi generáció szolgálatba állítására. Ennek
az új nemzedéknek a szakmai felkészültsége már lehetővé tette, hogy a hazai börtönügy
fokozatosan megszabaduljon ideológiai terheitől, és figyelmét a reálisan megoldható
Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Budapest, Rejtjel, 2009.
Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon. Budapest, Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága, 1997.
142
1966. évi 2 1. tvr. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásáról.
143
Lőrincz–Nagy (1997) i. m. 4 0.
140
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ellentmondásokra és problémákra irányítsa. A folyamat fontos állomása volt a humán
segéderők; a pedagógusok és pszichológusok szélesedő bevonása, valamint a börtönügy
tudományos kutatásának megkezdése. Ezzel új lendületet kapott a nevelési szakszolgálat
1960-tóltartó fokozatos kiépülése és fejlődése.
A büntetés-végrehajtási szervezetnek tehát kiváló lehetőséget kínált a Rendőrtiszti
Főiskola 1971. szeptember 1-jei megnyitása. A kezdeti időszakban a képzés nappali
tagozaton három, levelező tagozaton négy éven keresztül folyt. Az RTF feladata a belügyminiszter által meghatározott tiszti, köztisztviselői és közalkalmazotti munkakörök betöltésére alkalmas, kiemelkedő képzettségű rendőrtisztek felkészítése, valamint
az Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási tiszti állományának utánpótlás-biztosítása.144
A Büntetés-végrehajtási Tanszék tehát a nem rendőri tanszékek közül elsőként
integrálódott a főiskola életébe. Működése során az intézmény a büntetés-végrehajtási
szervezet vezetői és tiszti állománya utánpótlásának meghatározó tényezőjévé vált.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a büntetés-végrehajtási szervek tisztjeinek és vezetőinek
többsége ezen a főiskolán szerezte a diplomáját. A főiskola jelentős integráló szerepet
is betöltött, ugyanis a végzett hallgatók zökkenőmentesen illeszkedhettek a rendészeti szervek nagy családjába. A végzettek életre szóló mintát kaptak tisztességből,
emberségből, és a szakmai tudáson kívül egy sajátos testületi szemlélet birtokába
jutottak, amely sikeresen volt alkalmazható mind az egyéni, mind a szervezeti célok
megvalósítása érdekében.145
A büntetés-végrehajtási szervezet működési kereteinek és filozófiájának változását
a Büntetés-végrehajtási Tanszék története sok vonatkozásban érzékelteti.
Az RTF alapításakor a büntetés-végrehajtási intézetekre a biztonságcentrikus
szemléletmód kizárólagossága volt jellemző. A gyakorlattól szinte kizárólag a fegyelem kikényszerítését, az elkövetett bűncselekmények megtorlását várta el a rendszer.
Teljesen természetes, hogy a tanszék oktatói karát ezeknek a céloknak az elérését leginkább segíteni tudó munkatársakkal töltötték fel. (Tanszékünk első vezetője1973 és 1975 között dr. Szűcs Lajos bv. alezredes volt.) Az oktatóktól elvártak
egy viszonylag hosszabb időtartamú és megfelelő mélységű gyakorlati tapasztalatot,
tehát az akkori tanárok büntetés-végrehajtási szocializációja tipikusan legalább egy
évtizeddel korábban, a represszív végrehajtás időszakában történt meg. Felsőoktatási
gyakorlata senkinek sem volt, de a legelemibb didaktikai ismereteknek is híján voltak.
A politikai megbízhatóság és az ideológiai elkötelezettség jelentős kritériumként jelent
meg. Az előbbiekből egyértelműen következik, hogy a tanszék történetének kezdeti
időszakában katonás légkörben, a biztonsági kérdések primátusának szavatolása mellett
zajlott az oktatás.146
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tiszteletére. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2 018.

170

III. Fejezet. Gondolatok a hivatásról

A társadalmi visszailleszkedés elősegítését és a személyiségformálást tűzte
zászlajára az 1970-es években kezdődő új szemléletű irányvonal, amelynek alapját
az 1973-asjogpolitikai határozaton nyugvó új szabályozások jelentették.147 Az elmozdulás a tanszék életére is hatással volt, a korábbi kizárólagos biztonsági szemléletet egyre fajsúlyosabban egészítette ki a jogi ismeretek átadásának igénye, de már
a nevelési törekvések is kezdtek megfogalmazódni. (A tanszéket 1 975 és 1984 között
Balogh László bv. ezredes vezette.) Az oktatók között – kezdetben kizárólag a nevelés
tantárgyat gondozó kollégák esetében – megjelentek a tanári végzettséggel rendelkező
szakemberek.
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1 979. évi 1 1. számú törvényerejű rendelet már segítségül hívta a kriminálpedagógia és a pszichológia eszköztárát
is. A szakmai kezdeményezések hatására 1983-banátfogó nevelési, majd később munkáltatási koncepció készült, mintegy előrevetítve a hamarosan bekövetkező politikai
és társadalmi változást.148
A Büntetés-végrehajtási Tanszék élére ekkor került dr. Lőrincz József. Tanszékvezetői időszakában (1985 és 1999 között) történt a legkarakteresebb iránymódosulás. Mivel a tanszékvezetőnek jogi végzettsége is volt, valamint pályafutása kezdetén
nevelőként dolgozott a fiatalkorúak börtönében, így egyre hangsúlyosabbá vált a jogi
és a nevelési ismeretek oktatása. Lőrincz József kiemelkedő szakmai és diplomáciai
érzékkel nagyszerűen menedzselte a tanszéket, amelynek jó értelemben vett európai
arculatot adott. Munkatársait igényesen válogatta. Az oktatók és hallgatók kapcsolatát – részben az alacsony hallgatói létszám miatt – a kollegiális együttműködés
jellemezte. Céltudatos munkával a Rendőrtiszti Főiskola egyik legjobb tanszékévé
fejlesztette tanszékünket.149
Az 1 980-asévek végére a politikai befolyás a büntetés-végrehajtás területén is fokozatosan háttérbe szorult, egyre inkább a szakmai szempontok kerültek előtérbe, a tevékenység központi eleme az elítélt lett. Kiépültek a fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó
szakmai teamek (nevelési szolgálat, belső felügyelet), differenciáltabbá vált az elítéltek
osztályozása, elvi síkon és a gyakorlatban egyaránt korszerűsödött, humanizálódott
a bánásmód. A személyzet és az elítéltek közötti direkt ellenségeskedés helyébe korrektebb, az együttműködésre jobban alapozó kapcsolatrendszer lépett.
Az 1989-esrendszerváltás után megjelentek a különféle korrekciós pedagógiai törekvések, amelyek a szociális munka és a börtönpszichológia jelentőségét hangsúlyozták.
Az eltelt évtizedek alatt a mindenkori jogalkotó igyekezett a változó társadalmi viszonyokhoz igazítani a szabályozást, azonban az első igazi „nagy robbanásra” a rendszerváltás után került sor, amikor is 1993-ban egyértelművé vált, hogy az európai normák
és értékek irányába kell fejleszteni a szabályozást. A felismerést az európai börtönmodell
részletes megismerése és a hazai alkalmazásra irányuló törekvések felgyorsulása követte.
E korszerű szakmai irányultság feltételezte az elítéltekkel való szorosabb együttműködést, hiszen azt a felismerést tartalmazta, hogy a büntetőintézet a társadalomba történő
Btk.; 1 979. évi 1 1. tvr.
Az új büntetés-végrehajtási törvény koncepciója a bv. szervezet feladatrendszerének tükrében – munkaanyag 3. változata. Kézirat. Budapest, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 2 013. 6.
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visszailleszkedést mindössze elősegítheti, de e cél megvalósításának hordozója elsősorban
maga az elítélt. Ebben az időszakban bővült a progresszív végrehajtás alkalmazásának
lehetősége. A nyugat-európai tapasztalatok szemléletünk alakulására számos kérdésben
jelentős hatást gyakoroltak. Előtérbe került az a realista felfogás, amely a büntetőintézeti
körülmények elkerülhetetlen személyiségkárosító hatásának mérséklését, a börtönviszonyok humanizálását tűzte ki célként.
Ebben a progresszív légkörben történő tanszékvezető-váltás (1999 óta én vezethetem
a tanszéket) lényegében újította meg szervezeti egységünket. Néhány év alatt a teljes
oktatói kar kicserélődött. A jelentős fiatalítás mellett olyan tapasztalt, az oktatásban
jártas és példaképként állítható kollégák kezdték meg a munkájukat, akik az elvárható
pedagógiai érzéknek és didaktikai repertoárnak is birtokában vannak. Előtérbe került
a tudományos aktivitás növelése, és a fokozatszerzés is egyre meghatározóbb követelményként jelentkezett. A kollégák között sikerült az elméleti ismereteket és a gyakorlati
jártasságot oktatók arányának célszerű belső egyensúlyát megteremteni. Az oktatott
tantárgyak vonatkozásában ezt az időszakot a pedagógia és pszichológia óraszámának
emelkedése jellemezte. Ezek a klasszikusan humánértékekkel bíró tantárgyak az arányaikat tekintve a duplájára nőttek.150
Véleményem szerint az elmúlt bő húsz év alatt sikerült a biztonság és a jog mellé – tehát
nem mögé, de nem is elé – a humánközpontú látásmód általános érvényű elfogadását
és alkalmazását állítani. Arra törekszünk, hogy a hallgatóknak ne csupán elkülönült
tantárgyak ismeretanyagát közvetítsük, hanem egy emberközpontú és átfogó megközelítést kínáljunk fel.
Az RTF egyetemi karként történő integrálódása a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe
teljesen új helyzetet teremtett tanszékünk életében. Annak ellenére, hogy a 2012-es
fúzió előtt már megemelt igényszintet állítottunk magunk elé, az egyetem létrejöttekor
mégis úgy éreztük, hogy szinte az egyik pillanatról a másikra kell ritmust váltanunk,
és ugrásszerűen megnövekedtek a minőséggel kapcsolatos követelmények is. Munkánkkal és eredményeinkkel viszonylag hamar tudtuk „kifelé” is bizonyítani, hogy nemcsak
nevünkben lettünk egyetemi tanszék, hanem az oktatás, a tudományos munka és a kutatás területén egyaránt képesek voltunk – és vagyunk – megfelelni az egyetemi szervezeti
egységekkel szemben támasztott kívánalmaknak.
További fontos feladatnak tartjuk a rendészeti képzési profillal rendelkező külföldi
egyetemekkel meglévő kapcsolataink szélesítését, valamint a társintézményekkel és szervezetekkel történő közös kutató- és oktatómunka erősítését, amelyben már eddig is
jelentős eredményeket értünk el.
Legújabb fejlesztési elképzelésünk – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati
lehetőségét felhasználva – egy Kriminálpedagógiai Kutatóműhely létrehozása, amelyben
a tanszék érintett oktatóin túl össze kívánjuk gyűjteni a kriminálpedagógia tudományterületével, illetve határterületeivel foglalkozó hazai és nemzetközi szakembereknek
egy olyan együttműködő és aktív csoportját, amely képes új tudományos eredmények
elérésére.

Forgács Judit: A reintegrációs tisztek rendészeti képzésének fejlődési íve. Magyar Rendészet,
20. (2020), 4.
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Úgy gondolom, hogy az említett célok elérése érdekében nagyon jó irányba haladunk, és remélhetőleg ez az irányvonal fogja hosszú távon meghatározni a mindennapi
munkánkat.
Az elmúlt közel 50 év bizonyítja, hogy tanszékünkön a változás, a fejlődés és a hagyományok ápolása jól megfér egymás mellett. Büszkén írom le, hogy jelenleg az oktatói kar
stabil; munkatársaink készek és képesek kimagasló szinten tanítani, nevelni, és a kutatómunkából is kiveszik a részüket.
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Kiképzés, rendészeti szocializáció a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
megalakulásától napjainkig

Simon Attila151
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény alapján 2012. január 1-jénkezdte meg
működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Rendőrtiszti Főiskola az egyetem Rendészettudományi Karaként folytatta tevékenységét. Az alapító törvény rendelkezéseinek megfelelően megalakításra került a rendészeti kiképzési-nevelési szervezeti egység
Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet néven, amelynek alapvető feladata a rendészeti
gyakorlati képzés volt. Az intézet Szervezeti és Működési Rendje konkrét feladatokként
a következőket határozta meg:
„Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a fizikai-kondicionális felkészítést
igénylő, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki képzéssel, valamint a lövészeti
kiképzéssel, az informatikai felkészítéssel, ezen belül különösen a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A szolgálati
út betartásával biztosítja a rendvédelmi szervekkel a gyakorlati képzés vonatkozásában történő
együttműködést, továbbá a szakmai gyakorlatok megszervezését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 30. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerinti megszervezését,
lebonyolítását, a hallgatók ezzel kapcsolatos koordinálást. Gondoskodik a rendészeti gyakorlati
képzés, az őr-, járőr-, csapatszolgálati, járőrvezetői és rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés
végrehajtásáról, az utasítások és parancsokhoz való helyes viszonyulás, valamint a szakirányú
végrehajtó szolgálati ismeretek elsajátításáról.”

Az intézet a klasszikus kiképzési feladatok mellett oktatási feladatokat is ellátott és ellát
a mai napig is. Oktatási portfóliójába tartozik az általános szolgálati ismeretek, az informatika, a Robotzsaru, az intézkedéstaktika és a lőkiképzés tantárgyak. (A Testnevelési
és Küzdősportok Tanszékének 2019. évi önállóvá válásáig a testnevelés tantárgy oktatását
is ellátta.) Az intézet közvetlen dékáni alárendeltségben látta el feladatait, az intézetvezető közvetlen elöljárója és vezetője a dékán volt. (Ez a szabályozás jelenleg is hatályos.) Megalakulásakor az intézet felügyelete és irányítása alatt működő funkcionális
szervezeti egységek az Intézkedéstaktikai és Sportközpont, a Rendészeti Csoport (volt
Kiképzési és Szervezési Osztály) és az Informatikai Kiképzési Csoport, majd 2012 áprilisától az Intézkedéstaktikai és Sportközpont és a Kiképzési és Nevelési Osztály voltak.
A Kiképzési és Nevelési Osztályon belül Szakkiképzési és Nevelési Csoport, valamint
Informatikai Kiképző Csoport működött.
A karon 2013-bana szenátus 114/2013. (VII. 10.) számú határozata alapján felállították a Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozatát, kiadták a tagozat Szolgálati
Szabályzatát és az annak mellékletét képező Alaki Szabályzatot. A tagozat a Rendészeti
Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjének irányításával működött. A tagozat vezetője
151
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a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Kiképzési és Nevelési Osztályának vezetője
volt, mint tagozatparancsnok. A tagozat három hallgatói évfolyamból, az évfolyamok
szakaszokból álltak. A tagozat alapvető feladatai különösen a Rendészettudományi Kar
sajátosságaiból adódó magatartási szabályok megismertetése, közvetítése, betartatása,
a szervezeti kultúra megismertetése, a rendészeti szocializáció alapjainak megismertetése, az alaki képzés, az őr-járőr, csapatszolgálati, járőrvezetői és a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés, az utasításokhoz és parancsokhoz való helyes viszonyulás
megismertetése, valamint a szolgálati érintkezés szabályainak oktatása voltak. E feladatok ellátására – a korábbi évekhez hasonlóan – nem állt rendelkezésre külön órakeret,
tanórán kívüli elfoglaltság keretében kellett azokat megvalósítani.
2015. július 1-jénhatályba lépett a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.), amely 2 016. július l-jeihatállyal új jogintézményként bevezette a rendvédelmi
tisztjelölti jogállást. A Hszt. önálló, a hivatásos szolgálati viszonyhoz közelítő, de annak
nem minősülő jogviszonyként határozza meg a tisztjelölti jogviszonyt, amelynek elsődleges tartalma, a szolgálat lényege elsősorban a tiszti pályára való felkészülés, a tanulás,
másodsorban a törvényben meghatározott szolgálati feladatok teljesítése. Az új jogviszony bevezetésének célja az volt, hogy a rendvédelmi tisztképzésben hivatásos pályára
készülő hallgató már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban álljon az őt foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervvel, már ekkor kialakuljon a hivatásos életpálya
iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása, az azokkal való
azonosulás, ezért a Hszt. hatálya néhány kivételtől eltekintve kiterjed a tisztjelöltekre is.
Fontos cél továbbá, hogy a leendő tisztekben kialakítsa, megszilárdítsa a szervezethez
tartozás érzését, teret biztosítson a gyakorlatra nagyobb hangsúlyt fektető képzésnek,
a személyes példák és a gyakorlati tevékenység során elősegítse a parancsnoki, vezetői
attitűdök kialakítását.
Nappali munkarendű alapképzésben tanuló hallgató csak a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet tisztjelölt. A rendvédelmi
tisztjelölt a vele szerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományába tartozik,
de a szolgálatteljesítés helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar Rendvédelmi Tagozata. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat
Szolgálati Szabályzata tartalmazza. A tagozat a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet szervezeti elemeként, a korábbi Kiképzési és Nevelési Osztály jogutódjaként került
felállításra. A tagozat egységei évfolyamonként és szakirányonként kerültek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik.
Ez a megoldás hatékonyan biztosítja a tisztjelölt hallgatók tanórán kívüli kiképzésének
végrehajtását, valamint biztosítja, hogy a hallgatók szolgálati feladataikat képzettségi
szintjüknek megfelelően hajtsák végre. Kötelékben – a végrehajtandó feladat függvényében – az egységek a képzési szakok és szakirányok szerint is alkalmazásra kerülhetnek.
A tagozat állományát elsősorban a tisztjelölti jogállású hallgatók képezik, de a Kiképzési
és Nevelési Osztály megszűnésével szükségszerű volt, hogy a nem tisztjelölt hallgatók
is a tagozat állományába kerüljenek, rájuk nézve a Szolgálati Szabályzat differenciált
szabályokat tartalmaz.
A Rendvédelmi Tagozat szervezi és biztosítja a hivatásos szolgálati jogviszonyra
való felkészítés keretében történő kiképzési és szocializációs feladatok végrehajtását.
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A tagozat alapvető feladata, hogy biztosítsa döntéshozói képességekkel, alkalmazkodóképességgel, intellektuális fegyelemmel rendelkező, a rendvédelmi szervek etikai normáit
ismerő, azokat alkalmazni képes, önmagukkal és a környezetükkel szemben egyaránt
igényes tisztjelöltek nevelését. A tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési
Intézet vezetője, közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a dékán. Az évfolyamok
élén tiszti besorolású évfolyamparancsnokok állnak, munkájukat tiszthelyettes/zászlós
besorolású kiképzők (évfolyamparancsnok-helyettesek) segítik. Az évfolyamparancsnokok és a kiképzők a lőkiképzés és az intézkedéstaktika tantárgyak oktatásába is
besegítenek eseti jelleggel.
A tagozat kiemelt feladatai:
– biztosítja a rendvédelmi szervek életviszonyait tükröző szervezeti keretek közötti
napi tevékenységet, a hivatásos szolgálattal együtt járó alá-fölé rendeltség, a parancs/
utasítás iránti engedelmesség, a szolgálati fegyelem elfogadását és elsajátítását;
– biztosítja, hogy kialakuljon és elmélyüljön a rendvédelmi szervekhez való kötődés;
– biztosítja az alakiasság, a szolgálati érintkezés szabályai követelményeinek kialakítását, elmélyítését;
– biztosítja a hivatásos szolgálatra való felkészülést szolgáló tanórán kívüli kiképzést
és a hallgatói fegyelmet;
– elősegíti az oktatott tantárgyak ismeretanyagának gyakorlatba való átültetését;
– szervezi és irányítja a tisztjelöltek, nem tisztjelölt hallgatók tanórán kívüli szolgálati tevékenységét;
– az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékaként biztosítja a tisztjelöltek kötelékben és különleges jogrendi helyzetekben történő alkalmazásának és gyakoroltatásának rendjét;
– biztosítja a gyakorló szakasz- és rajparancsnokok feladat-végrehajtásának kereteit
és feltételrendszerét;
– elősegíti a bajtársiasság kialakítását, a rendvédelmi szervek etikai normáinak elsajátítását;
– közreműködik a vezetői, parancsnoki attitűdök, kompetenciák, döntéshozói képesség kialakításában és elmélyítésében;
– közreműködésével elősegíti a Hszt. által meghatározott rendészeti alapfelkészítés
tervezését, szervezését és végrehajtását;
– közreműködik az alapfelkészítést követő tisztjelöltvizsga és az azt követő eskü
megszervezésében és végrehajtásában; valamint
– közreműködik a tisztavatás tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.
A feladatok ellátását nagymértékben elősegíti, hogy a 2017/2018-astanévtől a tisztjelöltek
vonatkozásában bevezették a négyéves képzést, amely lehetővé tette, hogy szemeszterenként előre meghatározott órakeretben, tanórán kívüli elfoglaltság keretében valósuljanak
meg a kiképzési feladatok és a gyakorlati ismeretek elmélyítése. A rendelkezésre álló
úgynevezett rendészeti szocializációs időkeretben a rendvédelmi szervek által „delegált”
szakemberek bevonásával a hallgatók olyan speciális ismereteket is kaphatnak, amelyek
elsajátítására a tantárgyi órakeretekben nincs lehetőség.
A kiképzés szervezetrendszere, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet felépítése
és feladatrendszere 2 019-bennyerte el jelenlegi formáját. Az intézet szervezeti egységei
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a Rendvédelmi Tagozat, az Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport és a Diószeghy
Utcai Kollégium. Az intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikai-kondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával,
az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A rendészeti szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi
szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtását. Tevékenységét a kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal összhangban hajtja végre.
Gondolataim a hivatásról, emlékeim a Rendőrtiszti Főiskolai képzésről

Török Zoltán152
A gondolataim lejegyzésére vonatkozó felkérés elfogadásakor még nem, csak azt követően tudatosult bennem, mennyire megtisztelő a szerkesztőbizottság felkérése.
Rendőri pályámat 1984-benkezdtem rendőr őrmesterként. Ekkor már megfogalmazódott bennem a Rendőrtiszti Főiskola elvégzésének gondolta, de ez még nem volt célnak
tekinthető, inkább csak vágyálom, egy szinte elérhetetlenek tűnő álomkép.
Most, ezen sorok írásakor óriási erővel tört rám a felismerés: az álom megvalósult,
sőt még a kívántnál lényegesen több is.
A pályakezdő őrmester számára felfoghatatlanul nagy utat sikerült bejárnom, és még
az a megtiszteltetés is érhet, hogy írásom részét képezheti a rendészeti felsőoktatás jelenét
és múltját megjelenítő kiadványnak.
Rendőrnek lenni lényegesen több, mint munka, mint foglalkozás, mint megélhetés.
Főleg igaz ez akkor, ha az ember hosszú távon akár teljes aktív élete során végzi, és tegyük
hozzá, késztetést érez arra, hogy jól végezze.
Véleményem szerint azonban az esetek többségében a hivatás szellemiségének kialakulása egy folyamat, az egyénben nem már a rendőri pályára jelentkezéskor meglévő
vagy varázsütésre egyik pillanatról a másikra kialakuló szellemi, érzelmi állapot.
Ez olyan, mint a hit, meg kell alapozni, majd folyamatosan, nap mint nap gondozni
és megerősíteni szükséges. Meg kell vallanom, nem rendőrcsaládból származom, szüleim,
rokonaim, ismerőseim törvénytisztelő becsületes emberek, de nem éreztek elhivatottságot
a rendészeti pálya iránt, és az élet más területein igyekeztek boldogulni. Azért jelentkeztem a rendőrség állományába, mert egy érdekes, kihívásokkal teli és nem utolsósorban
biztos megélhetést kínáló lehetőséget láttam benne.
A hivatás iránti szeretetem, a munka, a szolgálat hivatásként történő megélése
fokozatosan jött létre, és néhány év alatt égett belém. Köszönhető volt ez annak, hogy
az alapképzést nyújtó a Budapesti Rendőrtiszthelyettes-képző Iskolában, majd ennek
elvégzését követően első szolgálati helyemen tanáraim, közvetlen főnökeim olyan lég-
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kört teremtettek, amely a szigorú értékrend és követelménytámasztás mellett képes volt
megszerettetni velem a rendőrséget és az itt végzendő „munkát”.
Egy idő után már természetes és magától értendő volt a szolgálati rend, a fegyelem,
az etikus életvitel, az állampolgárok érdekeit mindig figyelembe vevő eljárás és intézkedés és az a sajátosság, hogy a rendőr legtöbbször akkor, illetve akkor is szolgálatban
van, amikor mások pihennek, ezért a magánéletben sok esetben kompromisszumot kell
kötni. Úgy hiszem, ekkor a munkát már hivatásként éltem meg, bár ezt konkrétan nem
gondoltam át, nem fogalmazódott meg bennem.
Rendőrnek lenni mindig sok lemondással járt és fog járni a jövőben is. Aki rendőrként
éli a mindennapjait (és itt a rendőrt csupa nagybetűvel értem) annak a szolgálat az első,
és ez sok esetben nehezen egyeztethető össze a családi és a magánélettel. A pályánk
sajátossága, hogy szolgálatban vagyunk ünnepnapokon, hétvégéken, nappal és sokszor
éjszaka is.
Nyilvánvaló tény, hogy rend, rendőrség, rendfenntartás nélkül nem képzelhető el egy
jól működő társadalom. A rendőrség mindenki által elfogadott legfontosabb feladata
a bűn és az azt elkövetők üldözése, a társadalom és annak tagjainak védelme. A rendőrség tevékenységének leginkább kívánatos célja és terméke a biztonság (természetesen
ennek nem egyedüli megvalósítója a rendőrség, sőt egyedül erre nem is lehet képes).
A rendőri pálya hivatás, a hivatás pedig szolgálat a legnemesebb értelemben. A rendőrség szolgáltat a társadalom részére. A szolgáltatás konkrét tartalma elsősorban a hatályos
jogszabályokban kerül meghatározásra. Ez a „Mit?” kérdéssel közelíthető meg, azonban
van egy nem kevésbé fontos eleme is a rendőri tevékenységnek, ez a „Hogyan?” kérdés
köré csoportosítható. Ennek konkrét megvalósulása nagymértékben függ a szervezeti
kultúrától, a képzés színvonalától, a vallott etikai elvektől (etikai kódex), a hagyományoktól és attól a közegtől is, amelynek keretei között a rendőr dolgozik és éli mindennapjait.
Elnézést kérek, úgy érzem, vissza kell térni a kiindulóponthoz.
Néhány évnyi rendőri szolgálat után felvételiztem a Rendőrtiszti Főiskolára. Álmaim
egyike megvalósult, megkezdhettem tanulmányaimat. Az ott tanultak mind a mai napig
meghatározók mind a rendőri, mind a rendőri vezetői gondolkodásomban. Elsősorban
nem a materiális tananyagra, hanem a szellemiségre, a gondolkodásmódra irányítanám
rá a figyelmet.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan tanároktól tanulhattam, akik emblematikus személyei voltak a testületnek, az akkori magyar közéletnek. Rácsodálkoztunk
az osztály- és évfolyamtársaimmal az addig csak a televízóból ismert arcokra, és óriási
élmény volt megismeri őket, közvetlenül hallani, értelmezni gondolataikat, kérdezni
őket, beszélgetni velük.
A rendszerváltás időszakában voltam a főiskola hallgatója. Egy hihetetlenül pezsgő,
újszerű gondolatokkal tele időszak volt ez.
Azóta sok idő telt el. A rendőrtisztek képzése irigylésre méltóan korszerű körülmények között zajlik. A rendészetet már nemcsak „szakmaként”, hanem tudományként
oktatják. Az egyetemi alapképzettséget megszerzők részére biztosított a tudományág
keretei között történő továbblépés.
Gyakorló vezetőként tapasztalom, hogy a nagybetűs életbe kikerülő pályakezdő
rendőrtisztek széles látókörű, kiválóan képzett kollégák, akik a köz szolgálatát életük
részének tekintik.

178

III. Fejezet. Gondolatok a hivatásról

Visszatekintve saját pályám kezdetére, úgy látom, a rendőrtisztképzés jelentős fejlődésen ment keresztül. Igaz ez a feltételrendszerre, a tudományos környezet alakulására,
illetve az oktatás színvonalára is.
Gratulálok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának az elért
eredményekhez, és bízok abban, hogy a következő jubileumi időpontban a mostani,
illetve az elkövetkező idők hallgatói szintén nosztalgiával vegyes, pozitív érzéseket
fogalmaznak meg hitvallásukról!
Hivatástudat – hivatás – hivatásrend

Túrós András153
Az elmúlt 50 év alatt, nemcsak az ország társadalmi berendezkedése változott meg,
hanem a körülöttünk zajló „világot” sem nagyon tudjuk követni, felgyorsult, rakétasebességű világban élünk, amely a rendőrséget, a rendészeti szerveket is jelentősen érintette.
A személyi állomány mindenütt megújult, új képzési formák a Rendőr-akadémiától a Renj
dőrtiszti Főiskolán keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig. A Tiszthelyettesképző
Iskoláktól a Zászlósképzőn keresztül a rendőr-szakközépiskolákig. Ezek a tanintézetek
a szakmai ismeretek átadása mellett nagy gondot fordítottak a szakmai profizmusra,
a nevelésre és az elkötelezett rendőri hivatástudat kialakítására több-kevesebb sikerrel.
Az utóbbi időben azt hallom elsősorban a nyugdíjas rendőröktől, hogy „bezzeg a mi
időnkben” volt hivatástudat, mi étlen-szomjan napi 24 órát dolgoztunk, nem volt nappal,
nem volt éjszaka, a család, a gyermekek nevelése hátrányt szenvedtek, csak a hivatás,
a bűnözők üldözése, a felderítési eredményesség hajszolása lebegett a szemünk előtt.
Büszkék voltunk a hivatásunkra, volt állásunk, alacsony, de stabil fizetésünk, évente
elmehettünk 2 hétre üdülni viszonylag kedvező áron, volt túlóra is – korlátozások nélkül –, senkinek eszébe sem jutott, hogy számolja a túlórákat, persze túlórabért senki sem
kapott. Hogy ez hivatástudat volt-e? Vagy inkább az akkori rendszer puha diktatúrájából,
követelményeiből fakadt, azt döntse el az olvasó.
Az írásom végén a Szerencsi Kapitányságon tapasztalatokról szólok. Akkor
1973–1977-eséveket írtak, a rendőri hivatástudat akkor is billegett.
1990-benjött a rendszerváltozás, a piacgazdaság, a munkaerőpiacon is versenyhelyzet
alakult ki. Megjelentek a vagyonvédelmi vállalkozások, vagyonvédelmi cégek százai
jöttek létre.
A rendőri állomány „hivatástudata” inogni kezdett, elsősorban a munkabérekben
jelentkező különbségek, feszültségek miatt. Szállóigévé vált, hogy a „hivatástudatért
nem kapunk semmit a piacon”. Erre az új helyzetre a rendőri állomány talán kisebbik
része, de morálisan jelentős része korrupcióval reagált. A helyszíni bírságok területén
mindennaposak voltak a visszaélések, a határellenőrzéseknél a „bélelt útlevelekkel”
követtek el súlyos jogsértéseket.
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Ezek az új jelenségek nagyon mélyre vitték-e a rendőrség megítélését, merült fel
a kérdés. Elveszett a hivatástudat, avagy ez az új hivatástudat? De hát nem lehetünk
dél-amerikai banánköztársaság rendőrsége!
Meg kellett szüntetni a visszaélések lehetőségét, szigorú jogszabályok születtek a felvételekkel, az oktatásokkal, a képzésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Az új
társadalmi rendszer új tartalmi elkötelezettséget, tartalmában, formájában megújult
rendőrséget kívánt, ezekhez kellett igazítani a követelményeket.
Ilyen bevezető előzmények után nézzük meg a hivatástudat, a hivatásrend alakulását,
a hivatástudattal kapcsolatos anomáliákat, a hivatástudatot fejlesztő, erősítő parancsnoki
módszereket egy volt rendőri vezető szemüvegén keresztül!
A rendőri, a rendészeti pálya, a rendőri hivatás a legszebb, a legnemesebb hivatások
egyike, vetekszik az orvosi hivatással, mert az emberek az egészségüket és a biztonságukat tekintik a legfontosabb értétküknek. Az egészség és a biztonság kéz a kézben
járnak. Persze a biztonságban benne van a szociális és a megélhetési biztonság is.
„A hivatástudat a foglalkozáshoz, a munkához fűződő belső elkötelezettség, odaadás,
a javadalmazástól független motiváció, lelkesedés, amely mások, más emberek számára
hasznos tevékenységet eredményez.”154
A rendőrök, sőt a rendészet területén dolgozók nem lehetnek hivatástudat nélkül,
mert akinek nincs belső elkötelezettsége a közbiztonság védelme, a bűnüldözés, a bűnmegelőzés és a rendőri pálya iránt, véleményem szerint nem tekinthető teljes értékű
rendőrnek, inkább csak rendőri egyenruhával, fegyverrel, igazolvánnyal rendelkező
kiképzett biztonsági szakembernek, de nem rendőrnek. Valószínű, hogy megélhetési
rendőr, aki munkát vállalt a testületnél, és az első nehézségek után csalódottan keresi
a testülettől való leszerelési lehetőséget.
A hivatásos rendőré olyan foglalkozás, amely különleges jogviszonyba kerül a munkahellyel. Nem egyszerű munkaviszony, a jogalkotó a rendőrséget, a rendészetet kiemeli
a munka törvénykönyvéből, és külön egyedi szolgálati törvényt (2015. évi XLII. tv.)
alkotott, elismerve az áldozatvállalást, az áldozatvállalás nagyságát és a hivatásgyakorlásból adódó korlátozásokat, veszélyeket. Éppen ezekre is figyelemmel életpályamodellt
is biztosít számukra.
A rendőri hivatásnak, a rendészeti foglalkozásnak vannak sajátosságai, vannak szép
oldalai és vannak árnyoldalai, nehézségei egyaránt. Ezek együtt adják a hivatástudat
lényegét.
Sajátosságai: fegyveres szolgálat, félkatonai rendben működnek, félkatonai fegyelem,
különleges magatartást igényel.
„Szolgálti kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem” – szól
az eskü szövege. Ez a mondat önmagában is etikailag az összes polgári foglalkozás fölé
emeli a rendőröket, a rendészeti szervek dolgozóit.
Óriási felelősséget ró a hivatásukat gyakorló rendőrökre, hogy a törvények, a jogszabályok előírásait az állam nevében érvényesítik. Ez önfegyelmet, felelősséget, önmegtartóztatást követel az egyénektől.
Szépségei: mások biztonságára vigyázni, más emberek biztonságát védeni, az embereket segíteni, a veszélyben lévő emberek életét megmenteni, a védtelen, sokszor magateVajda Zsuzsanna: Hivatástudat. In Falus Iván – Báthory Zoltán (szerk.): Pedagógiai Lexikon, I. kötet.
Budapest, Keraban, 1997. 672.
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hetetlen, cselekvőképtelen embereknek, gyerekeknek, időseknek, betegeknek segítséget
nyújtani a legszebb emberi cselekedetek közé tartozik.
A társadalom egészét érintő, a társadalomra veszélyes magatartások, jogsértések ellen
fellépni, a veszélyes személyek elleni permanens küzdelem etikailag szintén felemelő
érzés kell hogy legyen.
Nehézségei: fokozott fizikai és szellemi igénybevétel, a bűnözök elleni harc, az elfogások, a testi kényszer alkalmazása, a fegyverhasználat, a közterületi, külterületi szolgálat, a túlórák gyakorisága. A parancsnoki alá-fölé rendeltség, a bűnügyi és baleseti
helyszínelések nagyon komoly terhet jelentenek az egyénnek. Ezeket a nehézségeket,
csak fizikailag és pszichikailag egészséges, edzett, erős rendőrök, rendészeti dolgozók
képesek elviselni, illetve teljesíteni.
A parancsnokok felelőssége a hivatástudat kialakításában, a hivatástudat
megtartásában
A rendőrség iránti érdeklődés, vonzalom gyakran már gyermekkorban kialakul az úgynevezett gimnáziumok rendészeti fakultációs osztályaiban, ez az érdeklődés már előzetes
elkötelezettséget is jelent. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a rendészeti tananyagok
elsajátítása mellett a hivatástudat is többé-kevésbé kialakul, tovább erősödik.
A szolgálati helyek kiképzett, hivatástudattal rendelkező, csaknem kész rendőröket,
rendészeti szakembereket kapnak.
A parancsnokok felelőssége óriási. Nagy kérdés, hogy valamennyi parancsnok rendelkezik-e hivatástudattal, és belső meggyőződésből vezet, irányít, szervezi a rendészeti
munkát. A példamutatás a legfontosabb. Ha a fiatal pályakezdő rendőr látja a főnöke
elkötelezettségét, „megszállottságát”, a rendőri munka szeretetét és áldozatvállalását,
az már önmagában is fél siker, ha még ezt a feladatmeghatározásoknál, eligazításoknál,
továbbképzéseknél visszatérően oktatják, meggyőzően ismertetik, a jó példákat népszerűsítik, teljessé válhat a siker.
Sajnos azt is lehet tapasztalni, hogy vannak olyan parancsnokok, akik mechanikus
vezetési módszerük következtében inkább megkeserítik a beosztottak életét, megmérgezik a hivatástudatukat, a hezitálókat nem segítik, inkább a testülettől való távozásukat
szorgalmazzák, veszélyeztetve ezzel a vezetői magatartással a rendészeti szerv stabil
létszámgazdálkodását és a testület egészének a hivatásrendszerét, hivatástudatát.
A hivatástudatot erősítő aktuális feltételek
A rendszerváltozás (1990) óta hosszú küzdelem, vajúdás után 2 020-rahazánk közbiztonsága a világ élvonalába került. A rendőrség létszámilag, szakmailag, technikailag
megerősödött, a rendőri munka hatékonyabbá, eredményesebbé vált, a szigorúbb büntetőjogi szabályok, a bűnmegelőzés rendszerének a kiépítése, a polgárőrség fejlesztése
„könnyebbé” tette a rendőri munkát.
A kormány, a rendészeti politikusok, polgármesterek, az önkormányzatok, a lakosság
többsége nagyra értékeli, elismeri a rendőrség személyi állományának az erőfeszítéseit,
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eredményeit. A közbiztonsági problémák nem jelennek meg a választásokban kampánytémaként. A miniszterelnök többször elismerte a rendőrség áldozatos munkáját.
A rendőrség presztízse, imázsa, a rendőrség általános megítélése soha nem volt ilyen
jó, mint napjainkban, belső rend, fegyelem, szervezettség jellemzi a testületet.
A rendőrség és más rendészeti szervek fellépése az illegális migráció ellen már csak
megkoronázása az eredményes munkának. Az országhatár védelmének új dimenziója
a rendőri tevékenységben hazafias cselekedetként jelent meg, sok-sok határvédelemben
szolgáló rendőr hazafias kötelességének tekinti.
A hivatástudatot, a testülethez való tartozást erősíti, hogy nem egy lerobbant, rosszul
felszerelt, rosszul ellátott szervezet tagjai, hanem európai színvonalú gépjárműparkkal,
fegyverzettel, bűnügyi és közlekedési helyszínelő technikával, világhírű Bűnügyi Szakértői Intézettel rendelkező szervezet büszke tagjai lehetnek.
A hivatástudat, az elkötelezettség egy életre szól, a közbiztonság védelméből, a biztonság szeretetéből nem lehet kigyógyulni, életfogytiglan tart. Nem véletlen, hogy a nyugdíjas rendőrök, rendészeti szervek volt tagjai ezer- és tízezerszámra a polgárőrségnél
kamatoztatják tudásukat, folytatják önkéntesként hivatásukat. A felvázolt eredményeket
a rendőrség a rendészeti állomány hivatástudattal érte el. Ezekre figyelemmel megérdemelnék a jelenleginél sokkal magasabb anyagi, pénzügyi elismerést, mert a további
megbecsülésnek anyagiakban is meg kell jelennie.
Hivatásrend – érdekvédelem
A rendőrség és a rendészeti szervek tagjai fegyveres szolgálatot teljesítenek, szigorú
alá- és fölérendeltségben dolgoznak.
A szolgálati út betartása, a „parancsnoki uralmi rendszer” nehezíti, sok esetben
megakadályozhatja, hogy a saját, a szervezet, illetve a testület érdekeit érvényesítsék.
Az érdekérvényesítés elmaradása, a sorozatos hátrányos helyzet döntően befolyásolhatja
a hivatástudatot, a testületek hivatás szerinti működését.
A hivatástudat védelme érdekében foglalkozni kell a munkabérekkel, a rendfokozatok megbecsülésével, a munkakörülményekkel, a szociális és az egészségügyi ellátási
rendszerekkel, a hivatásos állomány regenerálódási lehetőségeivel. Egyszóval mindennel,
ami az egészséges hivatástudat megtartásához szükséges.
Bár az eskü szövegében benne van, hogy „[a]lárendeltjeimről legjobb tudomásom
szerint gondoskodom”, de a kisebb-nagyobb parancsnoki beosztásban lévők az előbb
említett feltételek megteremtéséhez alig tudnak hozzájárulni.
A hivatásrendszerhez szorosan kapcsolódik az érdekképviselet, amelyet a belügyi,
illetve a rendőri szakszervezetek kell hogy érvényesítsenek.
Ezek a szakszervezetek immár 30 évesek, többé-kevésbé betöltik szerepüket, bár
a lehetőségeik nekik is korlátozottak, hiszen fegyveres testület tagjainak érdekeit képviselik, ez bizonyos kérdésekben behatárolja a működésüket.
A hivatásvédelem és az érdekképviselet új formája 2 012. január 1-jénjött létre Magyar
Rendvédelmi Kar elnevezéssel, jogszabályban biztosított, közel egy évtizedes működése bebizonyította életképességét és szükségszerűségét, lekörözte a szakszervezeteket.
Különösen nagyra kell értékelni az életpályamodell kialakításában végzett kiemelkedő
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szerepüket, de a nagycsaládos rendészeti dolgozókkal, valamint a munkakörülmények
javításával is kiemelten foglalkoztak, tekintettel a rendkívül nehéz, fizikailag sokszor
megterhelő, kibírható járőr- és figyelőszolgálatra.
A hivatásrend védelmezői között nélkülözhetetlen munkát végez a Nemzeti Védelmi
Szolgálat, amely a tisztességes, becsületes, elkötelezett, felelőségteljes, magas hivatástudattal rendelkező rendészeti dolgozókat védi a botlásoktól, az esküjük megszegésétől,
a rendőri hivatástudat elárulásától. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a rendészeti testületek
hivatásrendejének az egyik legfőbb őrzője, védelmezője.
Magamról
A hivatástudat nem mindenkit repít fel a csúcsra, ez csak néhány kiválasztottnak adatik
meg. Nekem sikerült!
A rendőrség csúcsvezetője lettem. Miért is? Úgy gondolom, hogy a megszállott hivatástudatom jelentősen hozzájárult a karrieremhez. Középiskolás koromban döntöttem
el, hogy rendőr leszek. Írásban jelentkeztem a sátoraljaújhelyi kapitányságon, ahonnan
azt a tájékoztatást kaptam, hogy a sorkatonai szolgálat után várnak szeretettel. Közben tájékozódtam, hogy az érettségi után lehetőség van tiszti iskolára jelentkezni, ahol
a BM-nekis van tagozata, így kerültem a BM Határőr- és Karhatalmi Tagozatára, ahol
1966-banrendőr hadnaggyá avattak. Milyen büszke voltam a tiszti oklevélre, a rendőri
igazolványra, elértem a célom, rendőr lettem!
Végre a rendért, a biztonságért, a fegyelemért dolgozhattam! Fiatalon kiválasztottak,
hiszen 28 évesen már a Szerencsi Rendőrkapitányságot vezettem, olyan kapitányságra
kerültem, ahol a rendőrök beleszürkültek a mindennapokba, mechanikusan jártak szolgálatba, helyszíneltek, nyomoztak, lefolytattak bűnügyi vizsgálatokat, de semmi pluszt
nem tettek hozzá, a kapitányság épülete a munkaidő lejárta előtt kiürült. A Szerencsi
járás közbiztonsága és a rendőrség felderítési eredményessége mélyponton volt. A verekedések garázdaságok, betörések, lopások mindennapossá váltak.
Tájékozódásom után párbeszédet kezdtem a tiszthelyettesi állománnyal, tudatosan
nem a tisztekkel, nem az osztály- és alosztályvezetőkkel, hanem a tiszthelyettesekkel.
Kiderült, hogy őket lekezelik, lenézik, morálisan nincsenek megbecsülve, sokszor megalázták őket, nem egyszer becsületsértő kifejezésekkel.
Hivatástudatról szó se volt, minden tiszthelyettes az úgynevezett háztájiban dolgozott, szőlőt, szántóföldet, kertet, erdőt művelt, a jövedelmüket, a megélhetésüket ezekből
a kiegészítésekből biztosították, a rendőri szolgálat csak azért kellett, mert viszonylag
fiatalon nyugdíjba mehettek.
Mélyről indultunk, beszélgetések, oktatások, elismerések, dicséretek, nagyon ritkán
fenyítések, előadások, klubszerű fórumok a rendőri munkáról, a rendőrök felelősségéről,
a hivatástudatról. Egy év után a 100 fős tiszthelyettesei állomány szárnyalni kezdett,
a tiszti állomány irigykedve figyelte a rendőrkapitány és a tiszthelyettesi állomány „szövetségét”. A KMB-sek profi nyomozókká váltak, a járőrök aktivitása csúcsokat döntött.
Büszkék lettek a rendőrségre. Túlórák sokaságát vállalták, a hivatástudat kollektíven
alakult ki, egymással versenyeztek. A kapitányság minden mutatóban az élre került,
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a legjobbak lettek. Híre ment, hogy a kapitányságon új szelek fújdogálnak. Egyre több
felkészült fiatal jelentkezett rendőrnek.
Vezetői pályafutásom további állomásain is (ózdi, Borsod megyei, országos) fontosnak tartottam a helyi példamutatást, a személyi állományról való morális gondolkodást,
a partneri kapcsolatokat, a nyitott parancsnoki ajtókat. A rendőri hivatástudattal egyetlen
munkatársamat sem hagytam magára, havonta tartottam fogadóórát a tiszthelyettesi
állomány részére. Átsegítettem a hozzám fordulókat a nehézségeken. A tiszti állománytól
ab ovo elvártam, hogy hivatásukhoz méltóan szolgáljanak, dolgozzanak, és mindenben
mutassanak példát.
A fentiekből is látható, a parancsnokok kezében van a rendőri állomány. A jó parancsnok kollektívát épít, csapatot épít, hivatástudattal, és jönnek az eredmények.
A parancsnokok másik csoportja csak követel, csak követel, fenyeget, fenyít, az eredmények átmenetileg jönnek, az állomány kiég, elfárad, csalódik, a hivatástudatát elveszíti,
és a leszerelésen gondolkozik.
Az én végkövetkeztetésem, hogy csaknem minden rendőr hivatástudatának, a rendőri
hivatás megbecsülésének kulcsa a parancsnokok kezében van.
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IV. FEJEZET.
GONDOLATOK A RENDÉSZETRŐL,
A RENDÉSZETTUDOMÁNYRÓL

Vákát

Csendes elmélkedés a(z alakulóban levő) rendészettudományról
és a Rendészettudományi szaklexikonról

Balla Zoltán1
A szerző zavarban van. Bizonytalan a rendészettel összefüggő számos kérdésre adandó
válasz okán. Így mindjárt annak megítélésében, hogy mit kell értenünk rendészettudomány alatt? A tárgyat Hautzinger Zoltán az állam- és jogtudomány keretein túlmutató
önálló diszciplínaként határozza meg,2 míg Finszter Géza szerint a rendészettudomány
„az állam- és jogtudományoknak azon ágazata, amelynek kutatási tárgya a rendészet
szervezete, működése és a rendészeti jog”.3 Vagyis az előző szerző hipotézise szerint
a rendészettudomány az állam- és jogtudományhoz képest attól elkülönült önálló tudományszak, míg az utóbbi professzor szerint egy olyan tudományterület, amely az államés jogtudomány egyik alrendszeréhez tartozik. Hautzinger Zoltán a maga álláspontját
kivetíti a rendészet más tudományokhoz való kapcsolatára, a rendészettudomány határterületeinek vizsgálatára, amihez képest Finszter Géza a rendészettudományt három szignifikáns kontúr közé teszi: szervezet, működés, jog.Mindkét gondolat a maga oldaláról
védhető, összevetésük mégis egyfajta zavart kelt. A hiátus fennáll. Márpedig a rendészettudomány addig nem tekinthető önálló tudománynak – jó esetben is legfeljebb alakulóban
levőnek –, amíg nem képes önmagát meghatározni.Álláspontom szerint a fent körülírt
helyzet tisztázásához azt a rendező kérdést kell elsőként feltenni, hogy mit szeretnének
a rendészettudomány kifejezéssel letakarni? Az ezzel összefüggő és egyre szerteágazó
határokat? Vagy pedig ezek eredményeként egy letisztult végterméket?A válaszhoz
kíséreljünk meg olyan egyebekben inkább redundáns, mint újszerű téziseket feltenni,
amelyek esetében – vélhetően – többségi az elfogadás, a helyeslés.
Eszerint tényszerű, hogy:
– A rendészettel foglalkozó tudományos kutatások a társadalomtudományokon belül
folytak és folynak.4
– A társadalomtudományok közül a rendészettel főleg és kiemelten az állam- és jogtudomány, ehhez képest és csak másodlagosan, kisegítő jelleggel a politikatudomány, a szociológia, a pszichológia foglalkozik, majd nagyságrendekkel kisebb
méretékben a történettudomány, a filozófia, egyéb társadalomtudományi ágazati
tudomány. Irreleváns ebben az értelemben például a nyelvészet, a művészettörténet,
az irodalomtudományok.
– Az állam- és jogtudományokon belül a rendészet anyagát a legnagyobb mértékben
és terjedelemben az ágazati tudományok kutatták, ezen belül determináltan a közigazgatás-tudomány, majd sokkal kisebb mértékben a bűnügyi tudomány, ennél
is kisebb mértékben a segédtudományok, mint például az igazságügyi statisztika,
kriminalisztika, igazságügyi elmeorvostan.
A szerző egyetemi docens, RTK, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hautzinger Zoltán: A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, 2 0. (2020), 3 . 137.
3
Boda József (főszerk.): Rendészettudományi Szaklexikon. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 480.
4
Kerezsi Klára – Pap András László: Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, 15. (2015),
4. 67.
1
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– A rendészetet, szervezetét, jogát meghatározó elsődleges jogterület a közigazgatási
jog, emellett használatos a büntetőjog, a szabálysértési jog, a polgári jog, a közigazgatási perjog.
A fenti állítások axiómaként való használatát számos tudományos kutatás támasztja alá,
bizonyíthatók, rendszerezhetők. Mint ilyenek, tudományos igényű tantárgyakban reprodukáltak, amelyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának
több tanszéke oktat az alap- és mesterszakokon, a doktori iskolában.A fenti négy pontbeli
tézisrendszerből deduktíve következik:
– a fejlődő rendészettudomány az állam- és jogtudomány, ezen belül a közigazgatás-tudomány koherens része,
– a rendészeti tevékenység a közigazgatás működésében értelmezhető,5
– a rendészeti jogalkalmazás az alkotmányos követelmények függvényében elsősorban a közigazgatási jog keretein belül realizálódik,6
– a kialakulóban levő rendészettudomány nem nélkülözheti az egyéb tudományterületek kutatási eredményeit.
Jelen tanulmány szerzőjének álláspontja szerint a fentiek alapján a rendészettudomány
meghatározásának tartalmi elemei a következők lehetnek:
– a tudományok alrendszerei közül a társadalomtudományok, azon belül az államés jogtudományok részét képező közigazgatás-tudományhoz tartozik,
– a többi tudományághoz képest adekvát a:
• tevékenysége,
• hierarchiája/szervezete,
• személyzete,
• joga.
A fenti elmélkedést megnyitó kérdést a Rendészettudományi szaklexikon önálló szócikként tárgyalja. Ismertetése előtt azonban a szerző erős késztetést érez a szaklexikonnal
kapcsolatos néhány észrevételre. Ezt azzal illik és kell kezdeni, hogy a 2019-benmegjelent
mű főszerkesztőjének, egyéb szerkesztőinek, a szócikkek szerzőinek elismerését kell
megfogalmazni. Őszinte gratulációt. A több mint háromezer szócikk megalkotásában
részt vevő több mint száz szerző, lektor egy alapvetően hiánypótló, az alakuló rendészettudomány fejlődését segítő igen komoly produktumot készített. „A sok jó szándékú
szakember közös erőfeszítéseként”7 dicséretes buzgósággal olyan szellemi termék született, amelyet számos részében használhat a rendészetet kutatók alanyi köre.
És – ki kell mondani – számos részében sajnos csekély mértékben vagy úgysem.
És nem csak azért, mert a Rendészettudományi szaklexikon nem egy esetben „nem
a 21. század, hanem a 19. század üzenete” annak okán, hogy a rendészethez köthető

5
Christián László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség. Győr. Universitas-Győr,
2011. 22–25.
6
Patyi András: A rendészet és jogalkalmazás (néhány gondolat egyes alapfogalmakról). Magyar Rendészet, 20. (2020), 3 . 198.
7
Korinek László: Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz. Belügyi Szemle, 68. (2020), 11. 8.
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„nagy elődök gondolatairól”8 kevésbé (vagy nem) merítettek a szerkesztők. Azért is, mert
a szócikkek több esetben dezinformatívak, részben téves tartalmúak, pontatlanok vagy
egymással ellentmondásban állnak. Ilyen szellemi rumlit egy mérföldkőnek nevezhető
mű nem engedhet meg magának. A nagyon sok helyes szócikket is tartalmazó lexikont
az újraszerkesztésénél kellő alapossággal hibás meghatározásaiban ki kell javítani. Így
például:
a „Rendészetszociológia” meghatározását adó szerző állítása szerint a rendészettel
a tudomány az 1960-as évek végétől kezdett foglalkozni, „vagyis ekkoriban született
a […] rendészettudomány”.9 Három szócikkel lejjebb a „Rendészettudomány etablációja”
szócikk szerzője a „rendészettudomány […] kezdetét Karvasy Ágoston polizei fogalmának 1 843-banvaló megjelenéséhez” datálja.
A rendészettudomány kezdetét jelölő két állítás ellentmondása mellett a második szócikk összekeveri a rendészettudományt a rendőrséggel, illetve a rendészettel, amennyiben
a polizei ennek vagy annak kezdeti, de semmiképpen nem a rendészettudomány megjelölésére volt használatos.10 Megjegyzendő, hogy az első szócikkből nem derül ki, hogy
a kifejezés eredeztetését magyar vagy nemzetközi konstellációban vizsgálja a szerző.
A rendészettudomány eddig nem cáfolt status quóját pedig a legplasztikusabban
az NKE RTK 2013-as egyetemi tankönyvben Finszter Géza a 144. oldalon adja meg:
„A rendészettudomány, mint a közigazgatási jogtudomány egy önállóságra törekvő
ágazata, most van kibontakozóban”.
„Rendészeti kényszer”:11 erről azt olvashatjuk, hogy „szakmatörténeti kategória,
Tóth-féle megközelítésben” mindig aktív, pozitív magatartás, amelyet a másik oldalról „a kényszerítettség mint passzív, negatív ténykedés jellemez. A kettő együtt adja
a kényszer fogalmát, amelyet, ha a rendészeti célok elérése érdekében fejtünk ki, akkor
az a rendészeti kényszer.”
Ezt a magyarázatot a szerkesztő az 1930-tól az Egri Érseki Jogakadémia egykori
tanárától, Tóth Józseftől származtatja, akit, mint a rendészettel foglalkozó egykori oktatót, a lexikon – miként tette ezt helyesen sok más kutatónál – minden további nélkül
megnevezhetetett volna, mint a rendészettel foglalkozók egyikét. Nem tette, ehelyett igen
nehezen értelmezhetően a nevezett kutató közel sem általánosan elismert meghatározását adja meg a fenti címszó alatt. Érthetetlen, hogy egy lexikon miért egyetlen ember
magyarázatát, meghatározását adja, ahelyett, hogy az adott kategória szintetizált, kiérlelt,
dogmatikailag letisztultabb, szélesebb konszenzuson nyugvó tartalmi megközelítését
tárná az olvasó elé.
A rendészeti kényszer kifejezés mögött a közigazgatási jogtudomány manapság egészen mást ért, mint amit Tóth József gondolt. Igaz, a Tóth-féle megközelítés óta eltelt
közel száz év. Egy szakmai lexikon nem tekinthet el a közigazgatási jogtudománynak
a rendészet által használt kényszer meghatározásánál például annak legitim és illegitim
megközelítésétől, alkotmányos és jogszerű tartalmától, a monopolizáltságát bemutató
dogmatikai eredményektől. Vagyis a lexikon „rendészeti kényszer” szócikke maximum

8
9
10
11

Korinek (2020) i. m. 9 .
Boda (2019) i. m. 4 80.
Szikinger István: Rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest, Sík Kiadó, 1998. 83.
Boda (2019) i. m. 4 70.
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arra jó, hogy Dr. Tóth József gondolatát megismertesse, arra nem, hogy a kifejezés rendészettudományi tartalmára rávilágítson.
„Hatályosság”:12 a szó magyarázatát a szerző a büntetőeljárási jog (!!!?) „normáinak
konkrét egyedi esetre való alkalmazhatósága” tárgykörre szűkíti. A magyarországi összes
jogi karon és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vonatkozó karain már az első félévben
megtanítandó, hogy mit jelent a „hatályosság”. Nem azt, amit a Rendészettudományi
szaklexikon ír. A jogi oktatás dogmatikailag egységes megítélése szerint a hatályosság
a jogi norma érvényességéhez kapcsolhatóan azt fejezi ki, hogy az adott jogi norma
adott időben, adott területen és adott jogalanyok között kötelezően alkalmazandó. Ebből
levezethetően különböztetjük meg az időbeli, a területi és a személyi hatályt, amelyek
mellett az adott jogág használhatja még a szervezeti és a tárgyi hatályt is.
Miként fent már történt arra utalás, a Rendészettudományi szaklexikon önálló szócikként megadja a Rendészettudomány értelmezhetőségét. Finszter Gézát idézve. A probléma
nem az, hogy a rendészettel összefüggésben kihagyhatatlan és messze legtöbbet idézett,
a rendészet tudományos elismertetéséért legtöbbet tevő kiváló és a tárgy vonatkozásában egyszerűen megkerülhetetlen tudóst idéz a szócikk szerkesztője. Ellenben az, hogy
sokadszorra egyetlen szerző egyetlen gondolata kötődik össze az adott kifejezéssel,
helytelen. Nem a finszteri gondolat a helytelen. Az abuzív kapcsolás.
A „Rendészettudomány” szaklexikoni megközelítésben így hangzik: „Finszter Géza
szerint az állam- és jogtudományoknak azon ágazata, amelynek kutatási tárgya a rendészet szervezete, működése és a rendészeti jog.”13
Nem vitatva, nem cáfolva a finszteri megközelítést, legyen szabad kellő tisztelettel
felvetni: a fenti meghatározás második tagmondatát a tudomány kifejezés absztrakciójában nem lehetne a tudomány általános meghatározásához közelebb vinni? Felvetésemben
ez így hangzana: a kialakulóban lévő rendészettudomány az állam- és jogtudományoknak
azon ágazata, amelynek visszaigazolt gondolati rendszerét a rendészettel tudományosan
foglalkozók elfogadják.
Ebben a konstellációban a szaklexikoni fogalom második tagmondata a rendészettudomány tárgyát képezhetné. Vagyis a meghatározás az „elfogadna” szó után vesszőt kapna
és így folytatódna: kutatási tárgya a rendészet szervezete, működése és a rendészeti jog.
A szerző zavarban van a rendészet meghatározása körüli összevisszaság miatt is.
A lexikon négyféle megközelítésben tárgyalja ezt a kifejezést, amelyek lényegében a közrend, közbiztonság védelmét centrális elemként kezelik. Eltekintve most attól, hogy
ez a megközelítés a több mint 225 éves porosz Általános Törvénykönyv természetjogi
fogalom tartalmában reinkarnizációs, agyonporosodott változata, a lexikoni tárgybeli
magyarázatai egyszerűen eltekintenek a rendészeti kutatások elmúlt évtizedeinek eredményeitől, illetve az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatának közrendet destabilizáló
elemeitől.
Több mint hiba például Szikinger István (és mások) vonatkozó tudományos dolgozatának figyelmen kívül hagyása. Szikinger Szamel Lajos után az évezredváltás másik
messze kiemelkedő úttörő alakjaként külföldi forrásokra (is) támaszkodva rámutatott
arra, hogy a közrend kategóriáját lehet ugyan jogon belüliként kezelni, de ennek egyszerűen nincs dogmatikai értelemben normatív alapja. Lehet tudományos alapon, de csak
12
13

Boda (2019) i. m. 2 27
Boda (2019) i. m. 4 80
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spekulatíve érvelni amellett, hogy a közrend „elvileg olyan állapot, amely a törvény által
meghatározott […], átfogóbb, mint a közbiztonság”,14 ennek viszont de jure semmilyen
törvényi értelmező rendelkezésbeli vagy törvényhez fűzött jogalkotói magyarázata nincs.
Szikinger rámutatott, hogy a közrend jelentése egyenlő a főleg nem a jogban védett15 jó
közösségi renddel, szemben az írott és jogilag szabályozott értékek védelmét szolgáló
közbiztonsággal. A szaklexikon „Közrend” szócikkének szerzője a szameli 1990-es
monográfia,16 vagyis egy több mint 30 éves mű tézisét veszi át anélkül, hogy az azóta
eltelt több mint három évtized vonatkozó és a tárgyat alapvetően, hossztengelyében új
oldaláról bemutató kutatási újdonságokat felhasználta volna. Mert ha igen, akkor nem
lehet egyszerűen egy szaklexikon annyira foghíjas, hogy Szikinger mellett kihagyja
például az általa is idézett külföldi megközelítés esszenciális beemelését a kérdéses
szócikkbe. Ez a szakirodalmi forrás azt emeli ki, hogy „a közrend az egyén nyilvánosság előtti magatartására irányuló azon íratlan szabályoknak az összessége”, amelyeket
tiszteletben kell tartani a rendezett emberi együttélés feltételeként.17
Mint fent erre utalás történt, a „Rendészet” (és a „Közrend”) szócikk igen sajnálatosan figyelmen kívül hagyja a 13/2001. (V. 14.) AB határozat azon megállapítását, hogy
a közrend és a közbiztonság közül utóbbinak van alkotmányos értéktartalma. Ezek
után kvalitatíve helyesnek látszik a rendészet fogalmából a közrend kifejezést végre
már elhagyni. Továbbá helyesnek látszik a Rendészettudományi szaklexikon javított
kiadásához neki látni.
A rendészet fogalmát a poros Allgenmeines Landrecht für die Preussischen Staaten
(ALR) fent körülírt megkövült és jó esetben is csak jog-, illetve rendészettörténeti idézése
és manikűrözött átvétele helyett generálisan újra kell formálni. Ehhez a magam részéről
az alábbi meghatározást preferálnám: a rendészet olyan közigazgatási ágazat, amelyet
a többi ágazattól a tárgya (ami a biztonság), a tárgyhoz rendelt eszközrendszere (amelynek részei a törvényileg szabályozott rendészeti intézkedések, kényszerintézkedések
és a titkos eszközök használata) és a legitim erőszak-monopólium érvényesíthetősége
különböztet meg a többitől.18
Ez a fogalom szorosan kötődik a – mint a fentiekben láthattuk – közigazgatáshoz,
annak vitathatatlan tartalmi sajátosságaihoz. Ennélfogva védhetőbb, szintetizáltsága
miatt az alakulóban levő rendészettudomány egyik stabil alapfogalmaként működhet.
A fenti definíció tartalmi jellemzőinek feltárásához vizsgálandó például a politikai
motiváltsága, a közérdekhez való viszonya, a közhatalmi pozíciója, joghoz kötöttsége,
a contra legem előfordulása a diszkrecionális jogkörön belül, szervezeti és személyzeti
sajátosságai, más igazgatáshoz való köze (lásd pandémiás időszakban az egészségügyi
igazgatásban való megjelenése), nemzetközi jogi kapcsolódásai.
Tisztelt kutatók, rendészettel foglalkozók! Nagy út áll még előttünk.

Boda (2019) i. m. 350, „közrend” szócikk magyarázata. Ennek önálló kritikájától most tekintsünk elé.
Szikinger (1998) i. m. 8 4.
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Szamel Lajos: A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest, MTA
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Lisken-Denninger: Handbuch des Polizeirechts. München, 1992. 113.
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Balla Zoltán: A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest, Dialóg Campus. 2 017. 45–46.
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A rendészetről és a rendészettudományról

Boda József19
Bevezetés
A rendészet kialakulását, fejlődését az érdeklődő Sallai János A magyar rendészet története című 1 64 oldalas tanulmányából ismerheti meg.20
Az 1909-ben kiadott Rendőri lexikon szerint: „Rendészet alatt értjük az állam belügyi
igazgatásának a közrend és a közbiztonság fenntartására irányuló kényszerítő hatalommal
rendelkező tevékenységét”.
A tudományos eredmények hasznosítójaként a rendészet vitathatatlanul az európai
kontinensen járt az élen, hiszen itt a rendőri munka a közigazgatás alapító ágazata lett,
és ezzel egy elsajátítható szakma rangjára emelkedett. A rendészet azonban mint a kutatás tárgya az angolszász világban került először az elmélet és a kutatás középpontjába.
Erre különösen az Amerikai Egyesült Államokban kialakult rendőrségi szociológia
szolgáltatott példát, ahol egyes társadalomkutatók a múlt század 60-aséveitől kezdődően
igyekezték feltárni, mi állhat a testületek eredménytelen működésének és a gyakori
törvénysértéseknek a hátterében. 2 006-banjelent meg a Rendészettudományi Enciklo-

19
20

A szerző ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagy, egyetemi docens
Sallai János: A magyar rendészet története. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 2 019.
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pédia harmadik kiadása az amerikai Jack R. Greene professzor szerkesztésében, amely
1 600 oldalon foglalkozik a tudományterület elméleti és gyakorlati kérdéseivel.21
Hans‐Gerd Jaschke a téma német kutatója szerint „a rendészettudomány (Polizeiwissenschaft) a 18. században még a kormányzás általános tudománya volt, és csak később
vált a rendészetre szorítkozó elméletté. Az európai rendészeti kutatás az 1970‐es évek
óta a rendőrség és a rendőri/rendészeti tevékenység történelmi kezdeteivel és fejlődésével
foglalkozik. A legtöbb európai országban a rendőrségi funkció fokozatosan különült el
a katonai hatalomtól, és az uralkodók személyes érdekeitől, hogy mibenléte törvényen
alapuljon, hogy elősegítse a törvények megtartását, továbbá hogy a közösség egészének
érdekeit szolgálja. A világ sok országában azonban ez a folyamat még távolról sem
fejeződött be”.22
Rendészet vagy rendvédelem?
Rendészetről szólva megkerülhetetlen számunkra Finszter Géza A rendészet elmélete
című meghatározó jelentőségű műve. „A rendészeti szakképzésben dolgozó pedagógusok
és a rendőrséggel foglalkozó kutatók számára hosszabb idő óta megválaszolásra váró
kérdés: a társadalomtudományok sorában helye lehet-e, egy sajátos tárgykörrel és módszertannal rendelkező rendészeti (rendőri, rendőrségi) diszciplínának, és ha igen, akkor
ennek az új tudományágnak milyen elméleti és gyakorlati következményeknek kell
megfelelnie?”23 Finszter Géza ezután több mint 200 oldalas, tudományos alapossággal
megírt könyvében tárgyalja a rendészet elméletével kapcsolatos kérdéseket.
A rendészet fogalmát szintén az ő munkássága alapján határozhatjuk meg. „A rendészet a közigazgatásnak azon ága, amelynek társadalmi rendeltetése:
– először a jogellenes emberi magatartásokból származó veszélyek elhárítása legitim
erőszak alkalmazásával, amelyhez szükséges és egyben elégséges is a rendészeti
hatalom önálló fellépése,
– másodszor pedig a bűnüldözés, az állam büntetőjogi igényét magalapozó nyomozás
lefolytatása, a büntető igazságszolgáltatás előkészítése, amelyhez nem mindenesetben szükséges rendészeti hatalom és önmagában nem is elégséges, a büntetőigény
érvényesítése büntető hatalommal teljesíthető.”24
A Parádi József által alapított és vezetett műhely, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) álláspontja szerint a rendvédelem
az a fogalom, amely alkalmas a szakterület által művelt diszciplína befogadására. „Megítélésünk szerint a XXI. században elérkeztünk ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor
indokolttá és lehetővé válik a szakterület szellemi bázisának önálló diszciplínává szer21
European Police College: Pespectives on Police Science in Europe. Final Report. 2007. 18. Online:
www.cepol.europa.eu/sites/default/files/website/Research_Science/PGEAPS_Final_Report.pdf.
22
Hans‐Gerd Jaschke: Rendészettudomány – Egy európai megközelítés. CEPOL, 2008. 2–3. Online: www.
cepol.europa.eu/sites/default/files/website/Research_Science/PGEAPS/PGEAPS_summary_hungarian.
pdf
23
Finszter Géza: A rendészet elmélete. Budapest, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2003. 9.
24
Finszter Géza: Rendészetelmélet. Budapest, NKE-RTK, 2 014, 95.

201

50 éves a rendészeti felsőoktatás

veződése. Véleményünk szerint a szakterület művelőinek és elméleti kutatóinak bátran
kell ehhez a kérdéshez nyúlniuk. A tudományok száma soha nem gyarapodott volna,
ha elődeink mereven ragaszkodnak a tudomány középkori, vagy akár a XIX. századi
felosztásához.”25
A rendvédelem kifejezés a jogszabályokban:
Magyarország Alaptörvényének 46. cikke a rendőrséget és a nemzetbiztonsági szolgálatokat nevesíti.26 Az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésében pedig, amely a megelőző
védelmi helyzettel foglalkozik, az alábbiak szerepelnek:
„A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését
érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt
és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait
folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart.”
Az 5 1/A. a cikk 3 . pontja a terrorveszélyhelyzet kapcsán az alábbi szervezeteket
nevesíti „A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését
követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetét, működését és tevékenysége ellátását érintő törvényektől
eltérő, valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések
hatálya az Országgyűlés terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de
legfeljebb tizenöt napig tart.”27
Az 1994. évi XXXIV. törvény, a Rendőrségről (továbbiakban Rtv.) 4. § (1) bekezdése
szerint: „A Rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv.” A Rtv 4. §. (2) bekezdése
pedig részletezi, hogy mely szervek is tartoznak ide. „A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja.”28
Jogszabályainkban a rendvédelem kifejezés bukkan fel újra és újra, és ezt az álláspontot képviseli a SZBMRTT, míg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) vezetői
és a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) tagjai a rendészettudomány mint
önálló tudományág létrehozásán fáradoztak.
A rendészettudomány
Virányi Gergely tanulmányában kiáll a rendészettudomány mint önálló tudományág
létrehozás mellett.

Parádi József: Rendvédelem kontra rendészet. In Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos
Közlemények, I. Pécs. 2002. 9.
26
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)
Magyarország Alaptörvénye, 4 6. cikk, (1)–(2).
27
Alaptörvény 5 1. cikk (3), 5 1 a cikk (3).
28
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 4 .§ (1)–(2) bekezdés.
25
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„Dacára az olyan véleményeknek, amelyek szerint értelmetlen a rendészettudomány
létéről, jogosultságáról vitázni, mert hisz a rendészet kérdéseire a társadalomtudomány
általában, de különösen a jogtudomány és a hadtudomány kielégítő és meggyőző válaszokat hivatott és képes adni, igenis szükséges és érdemes időt és energiát fordítani a rendészettudományi elméletre, a kutatásmódszertanra (mintavétel, megkérdezés, kísérletezés
stb.), a statisztikai elemzésre és végül a gyakorlati hasznosítás kérdéseire.”29
Szintén ő az, aki megpróbálja meghatározni a rendészettudomány elhelyezkedését
a többi tudományághoz képest. „A rendészettudomány a társadalomtudományok között
foglal helyet, és alapvetően három összetevője – elmélet, kutatásmódszertan, statisztika – különbözteti meg a tárgya körébe tartozó jelenségek, folyamatok, állapotok szakmai
vagy éppen hétköznapi megközelítésétől.”30
„Olyan interdiszciplináris tudomány, amely a belső biztonság, a köznyugalom, a közrend, a közbiztonság megőrzése, szükség esetén védelme és a bűnmegelőzés érdekében
magában integrál jogtudományi, közigazgatás-tudományi, hadtudományi, pszichológiai, pedagógiatudományi és más elemeket is, de mindezeket önálló rendszerbe foglalja,
és mindezekkel kiteljesíti a tárgyát képező rendészetet.”31
2003-banSzabó András akadémikus kezdeményezésére, a Magyar Tudományos
Akadémia IX. Gazdasági és Jogtudományi Osztálya befogadta önálló tudományágként
a rendészettudományt. Az MTA IX. Osztálya kezdeményezésére megalakult a Rendészettudományi Bizottság. A rendészet elméleti kutatásának ez a szervezeti formája
először 2007-ben, szintén az Ő kezdeményezésére jött létre. Első elnöke Korinek László
akadémiai levelező tag volt. A Magyar Tudományos Akadémia 2012-ben végrehajtott
reformja tette szükségessé az albizottsági formában történt újjászervezést. A Rendészeti
Albizottság jelenlegi elnöke Finszter Géza.32
„A rendészettudomány az állam- es 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 tárgy feltárására. A rendészettudomány rendszere vis�szatükrözi a rendészeti rendszerre jellemző struktúrát.
A rendészet tana azoknak a tudományos módszerekkel feltart fogalmaknak es törvényszerűségeknek a rendszerbe foglalt összessége, amelyek alkalmasak a rendészet
működésének, szervezetének és jogi szabályozásának leírására es fejlesztésére.”33
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-esmegalakulásával létrejött az NKE Rendészettudományi Kara, és megkezdődött a Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI)
létrehozása.
A Országos Doktori Tanács honlapján, a társadalomtudományok tudományterületén
belül, nevesíti a rendészettudományt mint tudományágat és a doktori iskolák között
2015-tőla Rendészettudományi Doktori Iskolát.34 2021. március 23-ánsor került az RDI-n
29
Virányi Gergely: Gondolatok a rendészettudományhoz. In Hautznger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr
Tudományos Közlemények, I. Pécs. 2 002. 37.
30
Virányi (2002) i. m. 4 2.
31
Virányi (2002) i. m. 4 8.
32
MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottság. Online: www.bm-tt.hu/rab/index.html
33
Finszter (2014) i. m. 4 7.
34
A doktori iskola adatlapja. Online: https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=204
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az első sikeres doktori védésre. Kui László r. alez. A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok című doktori értekezését és a nyilvános
vitán nyújtott teljesítményét a bíráló bizottság 91%-os„summa cum laude” minősítéssel
értékelte.
A rendészettudomány fejlődése szempontjából mérföldkőnek tekinthetjük, hogy
a Rendészettudományi Karon a Sallai János professzor által vezetett Karvasy Ágoston
Rendészetelméleti és történeti kutatóműhely keretében egy Rendészettudományi Szaklexikon készült el, amelynek kidolgozásába a kar oktatóin kívül a rendvédelmi szervek
szakértőit is bevonták. A munkában összesen 167 részvevő kidolgozó/szakértő, lektor,
szaknyelvi fordító, szerkesztő és más közreműködő vett részt.35
A Magyar Rendészettudományi Társaság
A rendészettudomány művelői és támogatói 2004. május 24-én116 alapító taggal létrehozták a Magyar Rendészettudományi Társaságot.
„A Magyar Rendészettudományi Társaság Alapszabályzatának 1 . §. 5 . pontja alapján
a Társaság rendeltetése a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek
vizsgálata és az ahhoz kapcsolódó társadalmi tevékenység összefogása.
A Társaság célja:
a) a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek fejlesztése, az egyes rendészeti problémák tudományos vizsgálata;
b) a rendészettel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek iránt érdeklődő, azokkal
tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok összefogása, a rendészettudomány fejlődésének szolgálata, a tudományos eredmények
gyakorlati alkalmazásának segítése;
c) megfelelő fórum biztosítása a Társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk emelésére, továbbá érdekeik védelmére;
d) a magyar rendészettudományi élet hagyományainak felkutatása, ápolása, a szakmai
egység és az együvé tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése.”36
Nemzetközi kitekintés
Az egyre nagyobb teret nyert határokon átnyúló szervezett bűnözés felgyorsította a rendőrségek nemzetközi együttműködését, amely azután sürgetően hatott a közös elméleti alapok kidolgozására. A rendészettudomány megalapítása összhangban van tehát
a tudományterület kutatóinak nemzetközi törekvéseivel, amelyeknek eredményeként
2000-benlétrejött az európai rendészeti oktatás és a rendészettudományi kutatások
motorja, az Európai Rendőr Akadémia (European Police College – CEPOL), mai nevén
az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége. A CEPOL szinte a megalakulásától
Boda József (főszerk.): Rendészettudományi Szaklexikon. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 690.
MRTT. Magyar Rendészettudományi Társaság. Alapszabály. Online: https://rendeszet.uni-nke.hu/
magunkrol/dokumentumok/alapszabaly
35
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egyik fő feladatának tekintette a rendészeti kutatásokat és a rendészettudomány népszerűsítését.
„A rendészettudomány a rendőrségnek mint intézménynek és a rendészeti tevékenységnek mint folyamatnak a tudományos tanulmányozása. Alkalmazott diszciplínaként
a rendészeti tevékenység területén egyesíti más kapcsolódó diszciplínák módszereit
és témáit, ideértve a rendőrség tevékenységét, és azokat a külső befolyásoló tényezőket,
amelyek kihatnak a közrendre és a rendőri tevékenységre. A rendészettudomány arra tesz
kísérletet, hogy ismereteket szerezzen a rendőri munka realitásáról, és az arra vonatkozó
tényeket magyarázza.”37
A CEPOL megrendelésére kétéves kutatómunka eredményeként 2 007-benkészült el
az első kutatói jelentés Az európai rendészettudomány távlatai (Perspectives of Police
Sciences in Europe) címmel.38
A kutatómunka támogatásához kialakították a CEPOL európai kutatói és tudományos
adatbázisát (European Police Research & Science Database of CEPOL) és az elektronikus könyvtárat (e-Library), amelyek nemcsak a kutatási eredményeket tartalmazzák,
hanem ismeretterjesztő célokat is szolgálnak, valamint adatbázisként is használhatók
mind a kutatók, mind a gyakorlati szakemberek számára.
Természetesen más nemzetközi szervezetek is felismerték a rendészettudomány,
a rendészeti kutatások jelentőségét. Így a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete
(Interpol–1921), amely 2010. június 29–30. között Lyonban szervezett egy nemzetközi
vitafórumot a témában tíz ország és három nemzetközi szervezet bevonásával.39 A fentieken túl meg kell még említeni a Rendőri Jövőkutatók Nemzetközi Társaságát (Police
Futurists International), amely elsősorban a rendőri (rendészeti) tevékenység jövőjével
foglalkozik.
Befejezés
Megállapíthatjuk tehát, hogy a rendészeti, kriminológiai kutatások már a 19. században
elkezdődtek. Kibontakozásuk és nemzetközivé válásuk pedig a 20. századra tehető.
A 21. században már nemzeti és nemzetközi intézmények, kormányzati szervek és civil
alapítványok foglalkoznak a biztonsági, közbiztonsági, rendészeti, rendvédelmi folyamatok kutatásával.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy folyamatos fejlődés látszik a kutatás és a tudományos munka területén a rendszerváltás óta eltelt időintervallumot figyelembe véve. Nem
is lehet ez másképp, hiszen a folyamatosan és dinamikusan zajló technikai változások,
a társadalomban bekövetkezett események megkövetelték és megkerülhetetlenné teszik
az ezen kihívásokra adandó tudományos alapokon nyugvó válaszokat.
E rövid tanulmány természetesen nem adhat választ a rendészet mint tudomány
elfogadásával kapcsolatos kérdésekre, és nem volt célja az sem, hogy részletesen beszáJaschke (2008) i. m.
Janos Fehervary: Nurturing the evolution of police science in Europe – the contribution of CEPOL
over a decade: In Detlef Nogala (Concept and Illustrations): A decade of European cooperation in police
training. Anniversary Reflections. CEPOL, 2011. 61.
39
Hautzinger Zoltán: Rendészettudomány és rendőri kutatás. Belügyi Szemle, 59. (2011), 1 . 23.
37
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moljon a rendszerváltás óta eltelt időszakról vagy annak minden részletre kiterjedő,
tudományos értékelését adja.
Azt viszont talán sikerült elérnem, hogy felkeltettem az érdeklődést a tudomány
művelőiben, hogy nélkülözhetetlen az együttműködés a rendészeti szervezetek és a tudományos kutatók között, és talán azt is sikerül elérnem, hogy a szervezetek vezetői,
szakemberei lássák értelmét a tudományos munkába való bekapcsolódásnak.
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A komplementer rendészet felértékelődése

Christián László40
Szabó András akadémikus még a 2000-esévek elején az MTA IX. Osztályánál Helyet kér
a rendészettudomány címmel 13, tudományos igényességgel alátámasztott érv alapján,
s a létjogosultságot és aktualitást igazolva kezdeményezte a rendészet önálló diszciplínaként történő befogadását. Az MTA IX. osztálya befogadta a javaslatot, és a Rendészettudományi Bizottság alakuló ülésére végül 2 007. november 6 -ánkerült sor. A MAB
2012/8/III/2/2. (2012. 09. 28.) sz. határozatával a rendészettudományt tudományágként
ismerte el, de szükségesnek tartotta a tartalmi és formai követelmények kidolgozását,
ezzel egyúttal legitimálva a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen létrehozott Rendészettudományi Kart.41 A rendészettudomány befogadásával szinte egyidőben a 2006/2007 tanévben kezdődött meg a képzés a Rendőrtiszti Főiskola rendészeti igazgatási szak új,
biztonsági szakirányán. Az eltelt másfél évtized már kellő időtáv ahhoz, hogy áttekintsük
és mérleget vonjunk a biztonsági szakirány és a 2013-banmár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen életre hívott Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
működésével kapcsolatban.
Szabó András akadémikusnak a rendészettudomány önállósodására vonatkozó érvrendszerében önálló pontot szentelt annak a piacgazdaságban tapasztalható folyamatnak, amely a rendszerváltástól kezdve világosan megmutatkozott hazánkban is, hogy
a biztonság új társadalmi körülményeink között áruvá vált. A rendészetnek 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 biztonsági berendezések iparága is kialakult, ezek gyártási szabványai kérdésesek, a térfigyelő berendezések
működtetése pedig komoly finanszírozási és hatásköri összeütközéseket eredményezett.
Konklúziója szerint a vásárolt és az államilag garantált biztonság érdekütközéseket
provokálhat, és fokozhatja a társadalmi feszültségeket.42 Az utóbbi másfél évtizedben
jelentősen megerősödő rendészetnek van még egy partikuláris, periférián lévő területe,
amely mostohagyereknek tekinthető: az önkormányzati rendészet.43 Túlzás nélkül mostohagyereknek nevezhetjük, ugyanis alapvetően állami, konkrétan önkormányzatokhoz
kapcsolódó tevékenység, azon belül is elég speciális, ugyanakkor az állami rendészethez
fűződő viszonya vegyes képet mutat. Egyrészről a jogalkotó törekszik rendezni ezt
a viszonyrendszert azzal, hogy az önkormányzati rendészetek (közterület felügyeletek) szakmai felügyeletét a rendőrséghez telepíti.44 Másrészről azonban a gyakorlat azt
mutatja, hogy az önkormányzati rendészetek és az állami rendvédelem közötti együttműködés jobbára megmarad a formalitások szintjén, és nem támaszkodnak egymásra
A szerző r. ezredes, oktatási rektorhelyettes (NKE), tanszékvezető egyetemi docens (NKE RTK MÖRT)
Sallai János: A magyar rendészettudomány akkreditációja. Belügyi Szemle, 67. (2019), 1 0. 19–21.
42
Sallai (2019) i. m. 1 6.
43
Christián László: A magánbiztonság és önkormányzati rendészet egyetemi szintű képzése. Belügyi
Szemle, 66. (2018), 11. 83.
44
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 17. § (2)–(3) bek.
40
41
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érdemben a szereplők. Különösen igaz volt mindez 2010-ig, hiszen a jelenleginél szűkebb felhatalmazást adott a jogalkotó az érintetteknek. Ráadásul az önkormányzatok
messze nem realizálták azt a kiemelkedő szerepet, felelősséget, amely kívánatos lenne
a helyi közbiztonság megteremtése kapcsán (elég fellapozni a Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégiát).45 Ugyanakkor a települések többsége ráébredt, hogy a helyi közbiztonságra
áldozni kell, és a befektetés megtérül. Ennek kézenfekvő módja, hogy élve a jogalkotó
által kínált lehetőséggel önkormányzati rendészetet állítanak fel a településen, azonban
ez csak akkor lesz hatékony és eredményes, ha van olyan szakember, aki járatos a helyi
rendészetben, és kiismeri magát az önkormányzatok működésében is. A települések nagy
számban, sajnos ideértve a megyei jogú városokat és fővárosi kerületeket, is úgy vesznek
részt a helyi közbiztonság megteremtésében és működtetnek önkormányzati rendészeti
szervet (vagy közterület-felügyeletet), hogy nem áll az önkormányzat alkalmazásában
valójában hozzáértő szakember.46 Sokáig tartotta magát az a koncepció a magánbiztonsági vállalkozások és az önkormányzati rendészeteknél egyaránt, hogy nyugállományú
rendőrök több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a biztonság megteremtésében, jó
vezetők lesznek ezeken a területeken is. A tendencia fokozatosan visszaszorult a 2000-es
évektől kezdődően, ebben fontos szerepet játszott a szolgálati törvény szigorítása, amely
révén már nem lehet idejekorán nyugállományba menni 2 5 év szolgálati viszony után.
Továbbá az is kiderült, hogy egy profitorientált üzleti vállalkozás egészen más jellegű
gondolkodást igényel, mint a rendvédelmi munka, sokan nem tudták felvenni ezt a megközelítést és munkatempót.
A komplementer rendészet katedrát kap
Előbbiek tükrében kevéssé meglepő, hogy a Rendőrtiszti Főiskola működésének utolsó
éveiben érdemben is felmerült a gondolata az önálló Magánbiztonsági és Önkormányzati
Rendészeti Tanszék (MÖR) életre hívásának. A szakmai érvek, indokok közül kiemelendő, hogy az állam biztonság megteremtéséért viselt felelőssége megnyilvánul abban
is, hogy a rendőrséget jócskán meghaladó létszámmal és egyre szerteágazóbb szakmai
tevékenységi körrel rendelkező vagyonvédelmi vállalkozások és önkormányzati rendészetek vezetői utánpótlásának megteremtése a rendőrtisztképzéssel azonos intézményben, hasonló keretek között valósuljon meg. Ez persze számos kételyt, kérdést, aggályt
szült. Van-e helye a rendészeti tisztképzésben egy civil képzésnek, és egyáltalán, miként
kerül a csizma az asztalra, miért a rendőrtisztképzés fellegvárában kell a civil biztonság
számára utánpótlást képezni? A szakirány gondozása is az egyik rendőri, konkrétan
a Közbiztonsági Tanszékhez került, ennek megfelelően a biztonsági szakirány képzési
tematikája jobbára osztozott a rendőri képzésekével, kis eltérésekkel. A képzés, majd
az önálló tanszék mellett érvelők táborában többen voltak, akik kellő mértékben ráláttak
a civil biztonsági szervezetek működésére. Talán az ügy legmeghatározóbb támogatója
Janza Frigyes vezérőrnagy számos fórumon eloszlatta valamennyi kételyt, hiszen világos
érvrendszeréből kiderült, hogy a magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti veze1 744/2013. (X. 17.) Korm. Határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023).
Christián László: A helyi önkormányzatok felelőssége a települések közbiztonságának megteremtésében.
M
agyar Rendészet, 2 0. (2020), 3 . 55–78.
45

46
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tői utánpótlásba történő befektetés sokszorosan megtérülhet az állam számára, hiszen
az itt képzett vezető a törvényes és hatékony működést megalapozó szakmai, valamint
rendészeti tudással, személyes kapcsolatrendszerrel rendelkezik majd, elkötelezett lesz
az együttműködés fokozása iránt és tisztában lesz azzal, hogy miként tehermentesíthető
az állami rendészet.
Az építkezésnek két meghatározó fázisa volt. Az elsőben a Közbiztonsági Tanszékhez rendelve indult meg a képzés, néhány külsős óraadó bevonásával, akik a személyés vagyonvédelem, biztonságtechnika körébe tartozó tárgyakat oktatták. Az igazi
erőpróba azonban az volt, amikor az NKE létrejöttét követően megszületett a döntés
az önállósításról egy saját tanszék életre hívásával. A tanszék élére először nem sikerült
megfelelő vezetőt találni, ez a kínos helyzet 2013-banoldódott meg. Kezdetekben olyan
problémákkal kellett megküzdeni, hogy a biztonsági szakirányos hallgatók, civilek lévén
csak töredékesen tudtak integrálódni az egyenruhás hallgatói közegbe, sok esetben csak
papíron volt nyári szakmai gyakorlatuk, de az a fejlődésüket, elköteleződésüket nem
szolgálta, a diploma megszerzése után pedig nem volt elhelyezkedési perspektívájuk,
azaz kevés kapcsolódási pont volt a magánbiztonsági piac résztvevőivel. Az új MÖR
tanszéken nagyon intenzív építkezés kezdődött. 2014-benEU-s forrásból megszületett
négy fontos szakmai tankönyv (amelyek sorát mostanáig további hat tankönyv bővíti),
a hallgatók a rendőrhallgatókéhoz hasonló gyakorló ruházatot kaptak, néhány évvel
később a külsős támogatóknak, partnereknek köszönhetően a mai napig csúcsminőségű
technikai formaruházatot és bakancsot viselhetnek, amely színében is jól elhatárolódik
a többi szakasztól, ráadásul 2015-tőlnappali munkarenden elérhetővé vált a képzés államilag támogatott formában is. A tanszék haladéktalanul nekilátott a magánbiztonság
és önkormányzati rendészet elméleti, tudományos megalapozásának, 2013-tólkezdve
száznál több tanulmány, szakcikk született a tanszéki műhelyekben, bemutatva számos
saját kutatás eredményeit. 2 017–2018-bannemzetközi kutatócsoport is alakult a tanszéken, amelynek eredményeit nemzetközi konferencián mutatták be, majd pedig a Magyar
Rendészet (2018/4. szám) tematikus számában jelentették meg. A tudományos és szakmai
közéletbe történő bekapcsolódás, a tudatos szakmai kapcsolatépítés eredményeként
gyorsan kialakult egy partnerhálózat a tanszék körül, ami értékes gyakorlóhelyeket,
külső helyszínes szakmai programokat, majd munkahelyeket eredményezett a hallgatók
számára. A kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésnek az lett az eredménye, hogy
2020-ra 30-ra nőtt a partnerek száma, és támogatásukkal 2016 óta biztonságtechnikai
szaktanterem (NKE RTK Oktatási Központ 211.) is a képzés rendelkezésére áll. A tanszék
működésének kezdetén a mindössze két főállású oktatót foglalkoztatott (Márton András,
Christián László), de több elkötelezett külsős oktató (Kovács Sándor, Tóth Levente,
Tóth Attila, Gyaraki Károly, Dénes József) is erősítette a tanszék személyi állományát.
A munkatársak köre folyamatosan bővült, 2020-ra elérte 9 főt (továbbá 3 fő külsős
oktató), jelenleg 1 habilitált docens, 2 PhD-fokozatos adjunktus és további 4 doktori
képzésben részt vevő oktatóval büszkélkedhetünk, többen közölük kiemelkedően sikeres
biztonsági vezetői tapasztalattal érkeztek a katedrára. A biztonsági szakirányon belül
hosszú éveken keresztül választható specializációként működött az információbiztonsági, illetve az önkormányzati rendészeti specializáció. A 2020-banmegvalósult átfogó
képzésfejlesztés lehetőségével élve teljesen újra lett gondolva a biztonsági szakirány
képzési programja, az alapszakirányba integrálva mindkét specializáció. A szerteágazó
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képzésfejlesztési folyamatba a tanszék munkatársain túl érdemben bevonták a szakmai
partnereket és az aktív, valamint korábbi hallgatóinkat is. A biztonsági mesterképzés
elindítása 2010 óta húzódó polémia volt, amely az egyetem vezetésének köszönhetően
2019-benoldódott meg (szükséges személyi állomány biztosításával), a MAB egyhangúan
támogatta a képzés indítását. A mesterképzés 2020-as indulását hatalmas érdeklődés
övezte, közel négyszeres felvételi túljelentkezés után indult el az oktatás, az első, „elit”
évfolyammal.
Nézzük meg röviden, miként alakultak a szakirány jelentkezési adatai az elmúlt egy
évtizedben. Ez azért különösen izgalmas kérdés, mert nemzetközi kutatások is rávilágítanak, hogy a rendészet szerveinek világszerte munkaerőválsággal kell szembenézniük.47
A problémakör a rendészeti felsőoktatást érintő vetülete önmagában is nagyon komplex,
hiszen a rendészeti felsőoktatásba érkező hallgatói utánpótlástól a rendészeti életpályára
állítás nehézségéig számos fontos területet felölel. A Rendőrtiszti Főiskola 1971-ben
történt alapítása óta elmúlt évtizedekben szinte hozzászokott a rendészeti felsőoktatás,
hogy az érdeklődés kiemelten magas, a hallgatói utánpótlás a monopolhelyzetből adódóan adott, a kérdés jobbára csak a túljelentkezés mértéke volt. Azonban az elmúlt tíz
évben mintha fordulóponthoz érkeztünk volna, ugyanis egyrészt a felsőoktatásba érkező
diákok száma is jelentős mértékben csökkent, másrészt a visszaesés az NKE RTK-t sem
kerülte el.48
MÖRT felvételizett és felvett hallgatók létszáma 2010–2020
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1. ábra. A MÖR Tanszék képzéseire jelentkező hallgatók száma 2010–2020
Forrás: Felvi.hu adatai alapján a szerző szerkesztése

47
Christián László – Erdős Ákos: Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 6 8. (2020), 12. 13.
48
Christián–Erdős (2020), i. m. 1 4.
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Amíg a felsőoktatásba érkező hallgatók száma a 2000-es évek első évtizedében
150 000 körül volt, addig a második évtized második felére 90 000-recsökkent. Ennek
fényében nem meglepő, hogy az NKE RTK-rabefutó jelentkezések is csökkentek. A biztonsági szakirányra jelentkezők száma 2010 óta két év kivételével (2013 és 2020) végig
200 fő fölött volt, sőt 2 016-banelérte a 355 jelentkezőt is.
Ráadásul, amint az alábbi ábrán is látható, a biztonsági szakirány nappali és levelező
munkarendjére történő összesített pontátlag a 250–260-asszintről stabilan 290 fölé emelkedett az elmúlt években. A fejlődés azt eredményezte, hogy nappali államilag támogatott
képzésre 2016-ban330, 2018-ban350, 2020-banpedig 3 44 ponttal lehetett bekerülni.
MÖRT felvételi ponthatárok összesített átlaga 2010–2020
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2. ábra. A MÖR Tanszék biztonsági szakirány ponthatárai 2010–2020
Forrás: Felvi.hu adatai alapján a szerző szerkesztése

Konklúzió
Nos, a fentiek alapján úgy gondolom, megalapozottan mérleget vonhatunk. Az NKE
RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke, valamint a Tanszék által
gondozott biztonsági szakirány kivívta a szakma elismerését és támogatását, megbecsült
helyet szerzett magának a Kar és az Egyetem szervezetében. A tanszéki közösség szisztematikus és odaadó munkájának eredményeként jelentős és folyamatos az érdeklődés
a Tanszék képzései iránt, korábbi hallgatóink pedig elismert és sikeres munkavállalók
a magánbiztonság, az állami rendészet és az önkormányzati rendészet legkülönbözőbb
területein.
Az építkezés nem áll meg, 2020-bana Testnevelési Egyetemmel együttműködésben
kidolgozták és elindították a Rendezvényszervezés és sportbiztonság szakirányú továbbképzést a TE-n, terveink között szerepel a Településbiztonsági menedzser szakirányú
továbbképzés megkezdése az NKE-n 2 021-ben.
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A Tanszék teljes személyi állománya hisz benne és elkötelezetten dolgozik azért,
hogy a komplementer rendészeti megközelítés, illetve a közbiztonság megteremtésében
a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet érdemi bevonása előtérbe kerüljön,
valamint a rendészeti együttműködés a jövőben még hatékonyabb lehessen az Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék gondozásában működő képzések révén.
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Egy vezetési okmány 1948-ból

Czinege László49
A vidéki rendőrségek államosítását kihirdető 5047/1919. számú miniszterelnöki rendelet
az 1920. évi I. törvénycikkel emelkedett jogerőre. Magyarországon ekkor vette kezdetét az első
világháború és a forradalmak által szétzilált közbiztonság helyreállítása, valamint a rendőrség intézményének reorganizációja. E folyamat részeként megvalósult a centrális rendőrség
Magyarországon, kezdetét vette a rendőrtisztviselői szaktanfolyamok által egy minőségi
felügyelői, fogalmazói és detektív, valamint egy altiszti kar kialakítása, amelyhez alapul
szolgáltak a színvonalas rendészeti szakfolyóiratok, tankönyvek, szabályzatok és a kiadott
szakirodalmak. E folyamat utolsó állomásainak egyik jelentős történése, hogy a második
világháború után, az utolsó pillanatban megszületett az R-2-esSzolgálati Szabályzat.
Az R-2. Szolgálati Szabályzat egy olyan szabályzó, vezetési okmány volt a rendőrség
tagjai számára, amely iránymutatást adott – a szervezet megújulásával párhuzamosan – a rendőri munka szakmaiságának mind vezetői, mind pedig végrehajtói szinten.
Éppen ezért a Szolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések a rendőrség valamennyi
hatóságára, szervére és csapatalakulatára, valamint minden egyes tagjára általánosan
kötelező érvényűek voltak.50 A szabályzat tételesen és érthetően szabályozta a rendőr
szolgálati viszonyait, kötelességeit, valamint a kor szellemére irányadó és elvárt általános
A szerző r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Heves megyei rendőrfőkapitány
Belügyminisztérium: R-2. Szolgálati Szabályzat a rendőrség részére. Budapest, 1 948. 31. (a további
hivatkozásokban: R-2.)
49
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magatartás formáit.A Magyar Rendőr 1948-banmegjelent cikkében úgy fogalmaz, hogy:
„Rendőri szolgálatunkra vonatkozó összes kérdéseinkre kimerítően válaszol Szolgálati
Szabályzatunk, amely összeállításánál és könnyen kezelhetőségénél fogva az eddig megjelent szakkönyvek között az első helyen áll. Szolgálati Szabályzatunknak, az R. 2.-nek
rendelkezéseit a belügyminiszter úr 1 948. június 1 -ével életbe léptette, tapasztalataink
azonban azt bizonyítják, hogy egyes helyeken nem eléggé forgatják bajtársaink, sőt
előfordul, hogy az őrsparancsnok sincs tisztában az abban foglalt rendelkezésekkel. Márpedig rendőri szolgálatot a Szolgálati Szabályzat ismerete nélkül ellátni nem lehet.”51Az
R-2. Szolgálati Szabályzat jelentőségét abban látom, hogy a második világháború után
a rendészeti szervek működését és a rendőri munkát szabályozó intézkedésekre, utasításokra jellemző volt a kettősség. Ez a kettősség abból állt, hogy a régi szabályzók
és tankönyvek szakmai ismereteit adaptálták az új helyzet figyelembevételével. Később,
a baloldali fordulat eredményeként a belügyi intézményeknél a régi szakembereket, szakismereteket, szabályokat mellőzték, s ugyanígy a rendőrségi kiképzési kiadványokból,
tankönyvekből is eltűntek a színvonalas rendészeti munkák tartalmai és tanai, vagy
csak a nyomai maradtak. Ezért is nevezhetjük az R-2. Szolgálati Szabályzatot az utolsó
„békebeli” szabályzatnak, hiszen a szabályzatban rögzített rendészeti feladatok jellege
és a szabályzat nyelvezete egyértelműen a két világháború közötti klasszikus stílusra utal.
Az R-2. Szolgálati Szabályzat alkalmazásával egyértelműen beigazolódott, hogy
az egy olyan vezetési okmánya volt a magyar rendőrségnek, amely alapvetően, jogszabályi hivatkozások nélkül érthetően és világosan meghatározta a feladatokat, a feladatok
végrehajtási módjait, valamint a kor társadalmi követelményeinek figyelembevételével
a rendőrség tagjai szolgálati és közéleti magatartási formáit, ami nagyban segítette a közbiztonság kiépítését és a rendőrség intézményeinek reorganizációját.
„Hivatását jól csak az a fegyveres testület teljesítheti, amelynek tagjait a bajtársi szellem
hatja át. Az egyetértés és a bajtársi szellem megköveteli, hogy a bajtársak az élet minden
helyzetében szeressék, becsüljék és kölcsönösen támogassák egymást. Az egyetértés és a jó
testületi szellem csak ott alakulhat ki, ahol nincs kicsinyes irigykedés és rosszakarat.”52
Az valóban megállapítható, hogy kiadott szakmai könyvek között legterjedelmesebb
az R-2, a rendőrség szolgálati szabályzata volt. Ez a szabályzat a kor jó rendőrének a bibliája volt, mert ha ismerte a szabályzatot, akkor azt is tudta, hogyan kell intézkednie,
s mind szolgálatban, mind pedig szolgálaton kívül milyen magatartást kell tanúsítania.
A Szolgálati Szabályzat magában foglalta a rendőr szolgálati tudnivalóit, s ha ezeket
a tudnivalókat elsajátították – elsősorban saját jól felfogott érdekükben –, a Szolgálati
Szabályzat rendelkezései alapján foganatosított intézkedésekből kifolyólag soha kellemetlenségük nem lehetett.
„A Szolgálati Szabályzat részletes útbaigazítást ad a szolgálat minden ágára nézve.
Beállítja a szolgálatokat a ma uralkodó világnézetbe, ilyen formán aláhúzza azt, hogy
a szolgálatok nem azért vannak, hogy legyen a rendőrt mivel »foglalkoztatni«, hanem
magasabb érdekek, a közösség – a nép – érdeke kívánja ezt meg.”53
Szakmai szempontból óriási haladást jelentett az elmúlt rendszerrel szemben, amelynek rendőrsége nem rendelkezett ilyen részletes szabályzattal. A szabályzatot egy külön
51
52
53

Őszintén… Magyar Rendőr, 2. (1948), 22. 9. (Kiemelés jelen tanulány szerzőjétől – Cz. L.)
R-2. 37.
R.-2 [sic!] Szolgálati Szabályzat. Magyar Rendőr, 2. (1948), 8. 3.
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erre a célra kijelölt munkacsoport szerkesztette 1946 októberétől 1947 decemberéig. Jelentőségét akkor tudjuk legjobban lemérni, ha összehasonlítjuk a régi csendőrségi szolgálati
utasítással. Abban például arról volt szó, hogy a csendőr feladata a közrend, közbéke
megóvása, de közelebbről nem határozta meg, kinek a békéjét, ki ellen kell megvédeni.
Későbbi fejezeteiben derül csak ki, hogy gyanús elemek tartózkodási helyei – kocsmák,
lebujok, cigánytelepek – között a munkáslakótelepeket is megemlítette, mintha a társadalom felsőbb rétegei között nem is lennének bűnözők.
Jellemző az R-2-nekakkori demokratikus szellemére, hogy megengedte a rendőrség
tagjainak politikai tevékenységét, természetesen bizonyos megszorításokkal, amelyek
a testület tekintélyét óvták. Kiemelendő, hogy a Szolgálati Szabályzat a fegyelem alapját
a nevelésben határozta meg, s annak egyik legfőbb eszközeként a személyes példamutatást jelölte meg. Alapvető szempontja a Szolgálati Szabályzatnak az, hogy az engedelmességre való nevelésnek nem szabad az egyéniség elnyomásához vezetnie.
Egy fegyveres rendészeti testület szerteágazó és sajátos jellegű feladatait az idők
folyamán több ezer rendelet és rendelkezés szabályozta, amelyek tartalmát gyűjtemény
nélkül csak a testület kivételes „tudósai” ismerhették. Az R-2. Szolgálati Szabályzat egyetlen könyvben összesítette a követendő rendőri eljárások irányelveit. Ha végig lapozzuk
a szabályzat közel ötszáz oldalra terjedő tizenkét fejezetét – amelyekben több mint tízezerféle magatartás van szabályozva – azt látjuk, hogy alig van a szabályzatban hivatkozás
a különböző rendeletekre. Az R-2. megjelenésének egyik gyakorlati célja az volt, hogy
a szabályzat ne a jogszabályok rendezett gyűjteménye legyen, hanem a rendőr számára
maga a jogszabály. Az intézkedő rendőr számára soha nem az volt a fontos, hogy ki
adta ki és mikor az eljárás alapját képező rendeleteket, hanem az, hogy mit kell tennie,
hogyan kell eljárnia. Természetesen minden nem lehetett benne a szabályzatban, de nem
is ez volt a cél, hiszen a rendőri feladatkör annyira sokrétű volt, hogy a kor különleges
rendeltetésű hatóságainak és szerveinek szolgálati előírásaival a szabályzat érthetőségét,
világosságát, kezelhetőségét hátrányosan befolyásolták volna.
„A Szolgálati Szabályzat új állomás testületünk életében. Alapos, gondos összeállítás,
világos és közérthető megfogalmazás jellemzi leginkább. Könnyen kezelhető s így azok
is, akik eddig tanfolyamokon nem vettek részt, nehézség nélkül megérthetik tartalmát.
Feldolgozásában a gyakorlati szempontok érvényesülnek, s így igen hasznos útmutatónk
lesz a külső szolgálatban.”54
Véleményem szerint az 1948-asR-2. Szolgálati Szabályzat több volt, mint egy fegyveres
testület vezetési okmánya. Részletes pontos leírásaival egyben tankönyvként és szakirodalomként is szolgált a második világháború után a rendőri testület tagjai számára, mivel
a korábbi tiszti és altiszti állomány jelentős részét elküldték, vagy elmenekült, így az 1945 után
bevonult munkás-paraszt fiatalok előképzettségének hiányát is pótolni kívánta a kiadvány.
Felhasznált irodalom
Belügyminisztérium: R-2. Szolgálati Szabályzat a rendőrség részére. Budapest, 1948.
Őszintén… Magyar Rendőr, 2 . (1948), 22. 9.
R.-2 [sic!] Szolgálati Szabályzat. Magyar Rendőr, 2. (1948), 8. 3.
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Szenvedélyek viharában

Dr. Fellegi Norbert55
„Az öreg király egy szép napon imígyen szóla három fiához.
Menjetek, vágjátok le a tüzet okádó sárkány hét fejét.
Űzzétek ki a pokolból az ördögöt és térítsétek igaz hitre.
Legvégül, pedig hintsétek a lábam elé az ég összes csillagát.
Aki nem állja ki a próbát halálnak halálával hal.
A fiúk elképedének apjuk óhajától, csak a legkisebb fiú vigyorga vala.
Egy szó mint száz apám. Azt kívánod tehát, hogy legyünk zsaruk?”56

Kissrác koromban kezdődött. Mint a legtöbb fiú, én is felnéztem apámra, aki talán nem
meglepő, maga is zsaru volt. Ráadásul bűnügyes, amit akkor még nem igen tudtam
felfogni, hiszen fogalmam sem volt a szolgálati ágakról, csak azt láttam, hogy Ő egy
detektív, aki a rossz fiúk után kajtat a nap csaknem 24 órájában. Ritkán láttam, a munka
mindig elszólította. Néha, amikor éppen ráért velem is foglalkozni, szóba került, hogy
mit csinál, sejtelmesen szólt néhány szót a gyilkosokról, akiket üldözött, és én csüngtem
a szavain.
Emlékszem, 1 974 volt – 8 éves voltam mindössze, de élénken él bennem –, amikor
Pécsett megölték a velem egykorú M. Évát. A nyomozásban édesapám is részt vett. Nagy
volt a nyomás, hiszen mindenkit megrázott a szörnyű tett, gyerekként is átéreztem, itt
valami nagyon komoly bűntény történt. A nyomozók – köztük apám is – éjt nappallá téve
dolgoztak, és máig nem értem, de már akkor megragadott az a feszültség és a „vadászat”
izgalma, ami mind a mai napig bennem él.
A felderítő munka csaknem 5 hónapig tartott. Arra emlékszem, hogy valami rendezvényen voltunk édesanyámmal, amikor beállított apám és közölte, megvan a gyilkos.
Máig tartó szenvedélyem akkor kezdődött.
Nem voltam jó tanuló, szüleim is elváltak, eléggé megviseltek ezek a dolgok. Így
aztán sok minden érdekelt, a tanulás legkevésbé. Ebben az időben alakult ki a másik, mai
napig tartó szenvedélyem a kemény zene iránt. Koncertekre jártam, gitározni tanultam,
sőt még zenekart is alapítottam. Aztán hamar rájöttem, nem elég az akarat, tehetségre is
szükség lenne a zene terén, viszont az nem volt. Soha nem tanultam meg kottát olvasni
sem, így aztán ez az „őrületem” csak a rockzene iránti szeretetben tudott beteljesülni.
Máig járok koncertekre, igaz, már nem az első sorban zúzok, mint kölyökkoromban.:-)
Aztán eljött az idő, hogy kéne magammal kezdeni valamit. Bár, mint mondtam,
nem voltam egy mintagyerek, de a rendőri munka mint hivatás utáni érdeklődésem
nem veszett ki belőlem. Sokat beszélgettem erről apámmal, és ezen alkalmak egyike
során mondtam ki, zsaru szeretnék lenni. Édesapámmal ugye nem annyira voltunk egy
hullámhosszon minden kérdésben, lévén Ő akkor már komoly, elismert szakember volt,
55
A szerző r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
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Vavyan Fable: Halálnak halálával. Budapest, Fabyen, 2001.
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én meg link hosszú hajú srác, furán is nézett rám. De mivel nem tágítottam, közölte,
hogy van lehetőség a BM Tartalékos Tisztképző Iskolájában letölteni a sorkatonaságot,
és ha utána méltónak találtatok, átvesznek hivatásos állományba. Belevágtam. Ott aztán
hamar megtanultam, hogy amit addig gondoltam az életről, az csak egy nagy mese volt.
Rend, fegyelem, alázat, addig ismeretlen fogalmak ültek a vállamra, de láss csodát,
hamar beleszoktam. Gyorsan elröpült a másfél év, és kiváló eredménnyel tartalékos
alhadnagyként leszereltem, majd egy hónap múlva már rendőr voltam.
Soha nem fogom elfelejteni 1987. március 1-ét. Ekkor léptem be a Siklósi Rendőrkapitányság kapuján, még a 21. évemet sem töltöttem be. Elmondhattam magamról, hogy
nyomozó lettem. Persze csak elméletileg, hiszen semmit sem tudtam még a szakmáról,
de az izgalom még most is bennem él, amit akkor éreztem.
Apám korabeli detektívek közé kerültem, és bár volt néhány 3 0 év körüli srác is, de
én voltam a legfiatalabb. Persze ismerték apámat, tudták, ki Ő, így aztán egyből be is
dobtak a mélyvízbe, mondván, ott lehet megtanulni úszni. Igaz, bele is lehet fulladni,
de én intenzíven próbáltam a felszínen maradni. Nem hogy nem kivételeztek velem,
hanem keményen osztottak. Ráadásul akkor még a csendőrpertu volt a divat, de ezen
sem akadtam fel, hiszen ez volt a megszokott. Néhányan megengedték, hogy tegezzem
őket, de a többség nem igazán, sőt nekik kijárt a „bácsi” megszólítás is. Ilyen világ volt
akkor, de tudtam, ha kemény és jó zsaru akarok lenni, akkor ezen is át kell jutnom, bár
egyáltalán nem zavart a dolog.
2 héten belül már 15 ügyem volt, nem sokkal később pedig már a nyakamon volt
az első gyanúsított is, aki ráadásul egy korombeli lány volt. Emlékszem, sikkasztás volt
a terhére róva. Ezen is túlestem, de vártam, mikor jön el az igazi próbatétel. Talán nem
meglepő, mindig gyilkosságis zsaru akartam lenni, ez volt a legfőbb vágyam, de még
hullát sem láttam soha, márpedig anélkül nehéz „életes” detektívnek lenni. Aztán ez is
megvolt hamar, abban az időben sok volt az öngyilkos, ráadásul a bűnügyi technikus még
csak elméleti kategória volt egy ilyen kis kapitányságon, mint amilyen abban az időben
a siklósi volt. Így aztán gyorsan beleszoktam – nem is volt más választásom –, hogy
magam vágjam le a holttesteket a kötélről, illetve minden egyéb tevékenységet is mi,
nyomozók végeztünk. Technikus csak ritkán állt rendelkezésre.
Két évet töltöttem itt, kiváló tanulóidő volt, máig tisztelt mestereim előtt, mint dr.
Schmidt Henrik is, fejet hajtok. Aztán jött a nagy kihívás, Pécs. Jóval nagyobb város,
igazi kemény bűnözéssel. Hamar megtapasztaltam milyen 30-40 ismeretlenes üggyel
dolgozni. Nem volt probléma, sőt valami hihetetlen lelkesedés vett erőt rajtam, szinte
folyamatosan benn voltam, élveztem a felderítő munkát. Természetesen társaim is voltak
ebben a szenvedélyben, volt, hogy úgy zavartak haza a főnökeink, mondván, holnap is
lesz nap. Persze a befektetett munkának eredményei is lettek, sorban fogtuk a bűnözőket. Kicsit el is szállt velem a ló, beleestem magam is abba a hibába, amibe már oly
sokan, elhittem magamról, hogy én vagyok a legjobb nyomozó. Persze gyorsan a fejemre
koppintottak. Aki visszarángatott a valóságba, nem más volt, mint az apám. Bár a katonaságnál megtanultam, mi az alázat, azt hamar elfelejtettem a sikereknek „köszönhetően”.
De édesapám, akitől amúgy rengeteget tanultam a szakmáról, visszarángatott a földre,
és utána már soha nem volt velem ilyen gond.
Mégsem volt teljes az életem. Tudtam, hogy még rengeteget kell tanulnom, de a nagy
álom, a megyei bűnügyi osztály, ahol a gyilkosokat üldözték, nem akart megvalósulni.
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Közben végeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, és talán nem meglepő módon a szakdolgozatomat is az emberölés ismeretlen tettesének felderítéséről írtam, bár akkor még a közelébe sem kerülhettem az ilyen ügyeknek. Bújtam a szakirodalmat, kerestem az „életes
detektívek” társaságát, de nem kerültem be az áhított csapatba. Valami kompenzációt
éreztem, amikor a Pécsi Rendőrkapitányság akkori nyomozó alosztályát megkaptam mint
vezető. A kapitányságon a bűnügyi munka zöme akkor még a rendőrőrsökön folyt, a belső
csapatnál a kiemelt ügyek voltak. Abban az időben rengeteg rablás, nagy volumenű betöréses lopás történt a városban, illetve a szervezett bűnözés sem volt ismeretlen fogalom,
így aztán volt mit csinálni. Gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztunk, itt döntöttem meg
a rekordomat is, ami 5 6 óra volt egy huzamban, egymás után három ismeretlen tetteses
csoportos rablás is „beütött” Pécsett, és mind a három ügyet megoldottuk. Nagyon szép
idők voltak, legalábbis szakmai oldalról nézve, viszont hamar kiderült, hogy az, amit
csinálok, nem éppen családbarát elfoglaltság, rá is ment az első házasságom.
Közben tetéztem még azzal is az életemet, hogy belevágtam a jogi karba, ezzel is
folytatva a családi hagyományokat. Ekkorra persze már benőtt a fejem lágya, nem voltam
már az a link kamasz, mint korábban, a hivatásom egyben a szenvedélyemmé is vált.
Tudom, hogy furcsán hangzik, de szinte vártam, hogy történjen valami, lehetőleg ismeretlenes balhé, amely kapcsán beindulhat az igazi felderítő munka. Ekkorra
már tipikus csapatjátékossá váltam, rájöttem, hogy nincsenek szupersztár nyomozók,
a komoly ügyeket kizárólag csapatban lehet megoldani, ahol mindenkinek megvan
a maga feladata.
Közben teltek az évek, már volt két diplomám, számos nagy ügy felderítésében vettem
részt, sok nyomozást vezettem, pályafutásomat sok siker koronázta, persze voltak kudarcok is. Ezek soha nem vették el a kedvemet, sőt még nagyobb erőfeszítésre sarkalltak, de
előfordult, hogy ez is kevés volt. Ilyen is van, tudomásul kell venni, hogy a legnagyobb
igyekezet is van, hogy kevés. Ekkor kezdtem el mondogatni azt, hogy amit emberileg
és szakmailag meg lehet tenni, azt kell megtenni, a többi már nem rajtunk múlik. Sokszor
kell a szerencse is, erről is lehetne akár egy könyvet írni, de a másik kedvenc mondásom,
hogy szerencséje is csak annak van, aki tesz is érte.
Tettem a dolgom mindig, a kötelességtudat állt az első helyen, de nem voltam igazán
boldog. Már 18 éve voltam zsaru, de a nagy álom, a gyilkosok utáni első kézből való
hajsza, csak nem akart beköszönni. Számtalan rablót, erőszaktevőt, betörőt sikerült
becserkészni és elfogni, képben voltam a teljes pécsi alvilággal, de nem jutottam közelebb
a beteljesüléshez, a megyei bűnügyi osztályhoz.
2005 októbere volt, egy szürke nap, éppen akkor semmi sem történt. A pécsi kapitányság vezetője mellett dolgoztam abban az időben, amolyan bűnügyi koordinátorként,
ötleteltem, tanácsokat adtam, időnként részt vettem nyomozásokban, de valahogy nem
éreztem magamnak azt a munkát.
Ültem az irodámban és megcsörrent a telefon. A főkapitányságról hívtak, egészen
pontosan a főkapitány titkárnője volt a vonal másik végén. Közölte, hogy most azonnal
jelenjek meg a főkapitánynál. Képzelhető, mit éreztem. Még most, ahogy írom ezeket
a sorokat is, érzem a bizsergést, ami átfutott rajtam. Mit akar tőlem a főkapitány, hiszen
még csak nem is találkoztunk személyesen, soha nem beszéltünk. Elkövettem valamit,
amiről nem is tudok, valami hibát vétettem talán? Gyorsan végigfuttattam magamban
a dolgaimat, de nem találtam semmit, ami indokolta volna a felrendelést, így aztán
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teljesen le voltam döbbenve. Viszont a parancs, az parancs, ha magához rendelt, akkor
annak oka kell hogy legyen.
A főkapitány szigorú ember hírében állt, így aztán nem voltam nyugodt, hogy vajon
mit akarhat tőlem. Talán 200 méter a Pécsi Rendőrkapitányság és a Baranya megyei
Rendőr-főkapitányság között a távolság, de nem ez volt a legnyugodtabb 200 méterem.
Megérkeztem, leültettek a titkárságon, mondták, kicsit várni kell. Aztán megjelent
a bűnügyi igazgató (akkor még így hívták ezt a beosztást), szó szerint rám vigyorgott
és kérdezte, sejtem-e miért vagyok itt? Mit mondhattam volna erre, közöltem „jelentem, fogalmam sincs”. Aztán kinyílt a főkapitányi iroda ajtaja és a bűnügyi igazgatóval
bementünk.
Dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok nem volt az a barátkozós típus, egyből szúrós
szemmel méregetni kezdett, amitől valahogy nem éreztem jól magam.
Rám nézett és azt mondta, hogy mondjam el magamról, ki vagyok, mit kell rólam
tudni. Nem értettem az egészet, de természetesen röviden elmondtam a pályafutásom,
ismertettem az addigi életutam. Amikor végeztem, csak ennyit mondott: „Jól van, nem
kertelek, úgy döntöttem, hogy te leszel a megyei bűnügyi osztály vezetője.”
Azt hittem rosszul hallok, vagy valami fatális tévedés van a dologban, biztos összekevernek valakivel. Nem volt felkérés vagy ilyesmi, egyből tényt közöltek velem. Soha
nem fogom elfelejteni a bűnügyi igazgató szavait. Ezt mondta, „vedd már fel a földről
az álladat”.
Aztán már csak annyi hangzott el, hogy az akkori osztályvezető az év végével nyugállományba vonul, engem pedig átrendelnek úgymond betanulni. Másnap már ott voltam
a megyei bűnügyön, az osztály állományával közölték, hogy én leszek az osztályvezető.
Sokat nem kellett ismerkednünk, gyakorlatilag mindenkit ismertem, de az látszott, hogy
többen ledöbbentek a hír hallatán. Néhány napig még valami eufóriás hangulatban voltam, szinte nem is tudtam elhinni, hogy ez megtörtént velem. Nyomozó szerettem volna
lenni ezen az osztályon, ez volt a legnagyobb álmom, most meg itt állok és én vagyok
a vezető. Hihetetlen volt, még most is beleborzongok. Ez volt az első igazán nagy, pozitív
sokk a szakmai pályafutásomban. Voltam már előtte kiemelt főnyomozó, őrsparancsnok-helyettes, alosztályvezető, de a megyei bűnügyi osztály, az valami non plusz ultra
volt a szememben, óriási megtiszteltetésként fogtam fel az egészet.
Persze azt is tudtam, hogy vissza kell szállnom a földre, hiszen azokban az időkben
elég sok erőszakos bűncselekmény történt Baranya megyében, tudtam, hogy amint átveszem az osztályt, kemény idők jönnek. A szakmai kihívásoktól nem féltem, mindig is
a nagy ügyek vonzottak, de össze kellett fognom közel 2 0 ember munkáját úgy, hogy
tudtam, nem lehet hibázni.
Abból a hét évből, amit ott töltöttem, könyvet lehetne írni. Részletekbe nem megyek
bele, mert ebben az írásban erre nincs mód, de a bűnügyi szakmai tevékenységem csúcsa
volt. Addig is hajtott a bűnüldözés szenvedélye, de amikor jöttek sorban az ismeretlenes
emberölések, a fegyveres rablások, akkor hihetetlen szakmai eufóriát éreztem. Egy
kívülálló biztos nem érti ezt meg, hiszen emberi sorsok mentek tönkre a szemünk előtt,
volt, hogy nem is egy holttest volt a helyszínen, de ennél nagyobb kihívást, mint ami ott
ért, igazi bűnügyes nem kívánhat magának. Soha nem lelkiztem, mindig elhatárolódtam
a helyszíneken látott szörnyűségektől, kizárólag a feladatra koncentráltam. Számtalan
sikerünk volt, a csapat, amelyet megörököltem és úgymond a saját képemre formáltam,
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kiválóan teljesített. Igazi csapatként dolgoztunk, mindenkinek lehetett véleménye, amire
adtam is, soha nem tartottam magam tévedhetetlennek és ez azóta sem változott. Szakmai
vágyaim akkor felértek a csúcsra.
Aztán beköszöntött 2012. december 1-e. Az akkori főkapitány Dakos József r. dandártábornok visszatért Budapestről, összehívta a vezetőket és közölte, hogy a bűnügyi
igazgató személyében változás lesz. Az okokat ne firtassuk, úgy igazából nem is tudom.
Ültünk némán és döbbenten, mert ilyenkor mindig van egy döbbenet az emberben.
Aztán kiment a teremből, és néhány perc múlva bejött a titkárnő azzal, hogy menjek
be a főkapitány úrhoz. Leültünk egymással szembe és csak ennyit mondott: „Adok fél
percet, hogy eldöntsd, elvállalod-e a bűnügyi igazgatói beosztást”. Hét év elteltével
újra sokkhatás ért. Igaz, előtte nem sokkal felajánlott nekem egy kapitányi beosztást is,
de hiába volt végtelenül megtisztelő az a felkérés, jelentettem, hogy nekem a bűnügyi
munka a szenvedélyem, ráadásul pont az, amit most csinálok, és nem szeretnék kapitány
lenni. Most meg jött ez a történet. Nem sok időm volt gondolkodni. Fél perc alatt olyan
nagyon sok mindent nem tud az ember átgondolni, de igent mondtam. Ismét új fejezet
vette kezdetét, egy sokkal komplexebb, jóval nagyobb volumenű feladat volt ez, de teljes
erővel belevágtam.
Nem tagadom sokszor hiányzott a munkának az a része, amelyet a helyszínek, a konkrét nyomozások izgalma jelent, de amikor csak tehettem, kimentem én is a srácokkal,
bár értelemszerűen erre már jóval kevesebb időm volt, hiszen egy egész megye bűnügyi
munkáját kellett összefognom. Persze a bűnügyi osztályon is volt rálátásom a megye
tevékenységére, hiszen folyamatos szakirányítói munkát is végeztünk, de a fő profil
mégis csak a nagy ügyek felderítése és vizsgálata volt, hiszen abban az időben még
egységesen bűnügyi osztályok működtek országos szinten, a vizsgálati munkát is mi
végeztük, nem volt erre külön osztály.
Igazgatóként, később bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesként viszont a rendőrkapitányságok bűnügyi munkáját is én irányítottam, és volt feladat bőven.
A főkapitány távollétében az ő feladatait is én végeztem, tehát egy igen összetett tevékenységi kört kellett egy kézben tartani. Természetesen ebben kiváló segítőim is voltak,
hiszen a Bűnügyi Igazgatóság osztályvezetőivel nagyon szoros munkakapcsolatom volt,
illetve a rendőrkapitányságok vezetőivel, munkatársaival is kiváló kapcsolatot ápoltam.
Ez az időszak is megérne egy külön fejezetet egy könyvben, talán majd ha már nyugállományban leszek, meg is írom, de ez még egyenlőre nem esedékes.
2018. október végén Dakos tábornok Csongrád–Csanád megyébe került főkapitánynak, engem pedig országos rendőrfőkapitány úr javaslatára belügyminiszter úr megbízott
a főkapitányság vezetésével. Tudtam, hogy ez „csak” időleges feladat az új főkapitány
érkezéséig, de, ahogy szoktam, teljes elánnal vetettem bele magamat ebbe a munkába is.
Valljuk be, itt már elég messze kerültem az eredeti érdeklődési körömtől, hiszen ebben
a beosztásban már kizárólag az úgynevezett „összrendőri” gondolkodás dominál, de
a feladat, az feladat, és soha semmit sem vettem félvállról. Sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogy milyen mélységekbe ássam bele magam, hiszen egyrészt jól ismertem
a főkapitányság tevékenységét, másrészt két hónap múlva megérkezett az új főkapitány,
így aztán ismét belemerültem kedvenc szakterületembe. Megkezdtük a közös munkát,
sok időt töltöttünk együtt dr. Gulyás Zsolt ezredessel, hiszen kötelességemnek éreztem,
hogy mindennel képbe kerüljön, teljes képet kapjon a megyéről.
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Tettük a dolgunkat, majd elérkezett 2019. március 20-a, egy bűnügyi főigazgatói
értekezlet Budapesten a Készenléti Rendőrség tanácstermében. Sok téma volt, jól belehúztunk, majd 18.00 órakor megcsörrent dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy úr telefonja.
Tábornok úr odajött hozzám, majd röviden ennyit mondott, „azonnal jelenj meg az országos rendőrfőkapitány úrnál”.
Azért eltelt néhány másodperc mire tudatosult bennem, hogy milyen parancsot kaptam, rögtön az jutott eszembe, hogy ez olyan volt, mint amikor 2 005 októberében megcsörrent a telefon az irodámban.
Természetesen azonnal autóba vágtam magam, és irány a Teve utca. A szokásos forgalom volt Budapest utcáin, így volt időm gondolkodni, bár persze siettem amennyire
lehetett. Megint átvillant bennem, talán valamit rosszul csináltam? Hamar elhessegettem
magamtól a rossz gondolatokat, úgyis kiderül hamar, miről van szó.
Mivel előtte még soha nem jártam az országos rendőrfőkapitányi irodában, így
azért mi tagadás volt bennem „némi”feszültség, hiszen nem mindennap rendelik oda
az embert.
Dr. Balogh János – akkor még – vezérőrnagy úr hellyel kínált, majd egy rövid
beszélgetés után egyből a lényegre tért. Felajánlotta a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság vezetői pozícióját. Hirtelen eszembe jutott 1987, az a nap, amikor kezdő, még
semmit sem tudó nyomozóként beléptem azon a kapun. Most meg arra kérnek, hogy
legyek főkapitány. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen megtiszteltetésben
lesz részem, őszintén bevallom, nem készültem arra, hogy valaha ilyen magas beosztást
töltsek be. Elvoltam a magam bűnügyes világában, úgy gondoltam, hogy az én dolgom
az, hogy bűnözőket üldözzek, nyomozásokat vezessek, aztán később irányítsam egységek munkáját. Most meg ott állok a főkapitányi beosztás kapujában. Természetesen
rendkívüli megtiszteltetésnek és feladatnak éreztem a felkérést és igent mondtam.
Másfél hét múlva, 2019. április 1-énmár Veszprém megye főkapitányi székében ültem.
Most, hogy már két éve vagyok ebben a gyönyörű megyében, két éve vezetek egy
színvonalas tevékenységet végző szervezeti egységet, azt mondhatom, hogy az 1974-ben
még ámuldozó kissrác minden vágya teljesült, sőt még azokon túl is. Jó érzés ilyen
nagyszerű embereknek, mint akik körülvesznek, a vezetőjüknek lenni.
Ha a bevezető mottót nézzük, talán elmondhatom, hogy közösen, egyformán gondolkodva sokszor levágtuk a sárkány fejét, az ördögnek is fricskát mutattunk nem egyszer,
s ha nem is az összes csillagot, de sokat lehoztunk az égről. Ebből is látszik, hogy van
még tennivaló.
Akik közelebbről ismernek, tudják, hogy a történelem is nagy szenvedélyem, azon
belül is a Római Birodalom hadtörténete, a legendás légiók csatái. Minden ütközet előtt
a legatus, a légió parancsnoka ellovagolt a csatarend előtt és háromszor feltette a kérdést:
„készen álltok a harcra?”A légionáriusok egyként válaszoltak mind a három kérdésre.
„Készen állunk, uram”.
Én is készen állok, változatlanul, immáron lassan 35 éve. Új csaták, új küzdelmek
várnak.
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Fialka György57 – Szili László58
Az állambiztonsági képzés
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1970. évi 39. törvényerejű rendeletével
létrehozta az első felsőfokú rendőrtisztképzést. A tvr. értelmében a képzést 1971-ben
lehetett megkezdeni. A cél az volt, hogy a társadalmi változásoknak megfelelően magasan képzett rendőrtisztek kerüljenek ki a főiskoláról. E visszatekintés alkalmából csak
az állambiztonsági szak képzésével kívánok foglalkozni.
1971 szeptemberében megindult a képzés a 3 éves nappali és mellette a 4 éves levelező tagozaton. A nappali tagozaton úgynevezett sima és nyelvi osztályok lettek kialakítva. Az idegen nyelvi szakra azok a hallgatók nyertek felvételt, akik olyan területen
dolgoztak vagy olyan területre tervezték őket beosztani, ahol az adott idegen nyelv
ismerete szükséges volt vagy legalábbis segítette az operatív munka végzését (kémelhárítás, hírszerzés).
Az első időszakban, 1980-igelsősorban olyanok nyertek felvételt, akik az adott operatív területen már dolgoztak, bizonyítottak, és a vezetés hosszú távon számított munkájukra, illetve vezető beosztásra tervezték őket a főiskola elvégzése után. Később azok
is felvételizhettek, akik a Belügyminisztérium Tartalékos Tisztképző Iskolán (BM TTI)
végeztek.
A levelező tagozat hallgatói a munkavégzéssel párhuzamosan tanultak, akiknek
a munkájukra szükség volt, vagyis nem tudták nélkülözni, hogy évekre kivonják őket
a munkából. A levelező tematikája megegyezett a nappali tagozatéval.
A főiskolai képzés mellett a kezdeti időszakban azok az operatív területen dolgozók, akik korábban elvégezték a kétéves BM Rendőrtiszti Akadémiát (BM RA),
kétéves levelező tagozaton történő továbbtanulással megszerezhették a főiskolai
végzettséget.
A szakszolgálatok területén dolgozók számára beindították a kétéves nappali képzést.
Fő tantárgy volt az állambiztonsági ismeretek és az idegen nyelv. Az itt végzettek – hasonlóan az akadémiát végzettekhez – levelező szakos hallgatóként megszerezhették a főiskolai végzettséget.
Az 1980-asévek második felében a szolgálatok tágították a felvételre kerülők körét,
nyitottak az egyéb felsőoktatási területen diplomát szerzett fiatalok felé, akik sikeres
felvételt követően úgynevezett hathónapos nappali átképző tanfolyamon vettek részt.
Az átképző tanfolyam tematikája elsősorban az állambiztonsági ismeretek átadását szolgálta.
A 80-asévekben kezdődött a vezetőképző tanfolyam. Erre a tanfolyamra azok nyertek
beiskolázást, akiknek már megvolt a felsőfokú végzettségük, hosszabb ideje bizonyítottak
munkájukkal az adott szakterületen és úgynevezett káder tartalékként szerepeltek egykét vezetői beosztás ellátására. Az állambiztonsági ismeretek mellett vezetéselméleti
57
58

A szerző az RTF volt tanára, elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
A társzerző az RTF volt tanszékvezetője, a hadtudomány kandidátusa
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és gyakorlati kérdésekre helyezték a hangsúlyt. A hallgatók minden szakterület vezetőjével találkoztak mint óraadókkal, ami révén átfogó képet kaphattak az éppen aktuális
operatív helyzetről.
A továbbiakban a főiskolai nappali és levelező képzéssel kívánok foglalkozni, mivel
ez képezi a megemlékezés tárgyát. A nappali és a levelező képzés tantárgya, tematikája
és a számonkérés formája azonos volt, kivéve, hogy a levelező tagozaton nem volt testnevelés, fizikai felkészítés.
Tantárgyak:
– Jogi ismeretek (Büntetőjog, Büntető Eljárásjog, Nemzetközi Jog, Államigazgatási
jog, Polgári jog, Polgári Eljárásjog);
– Kriminalisztika (Krimináltechnika, Krimináltaktika, Kriminálmetodika);
– Pszichológia;
– Szociológia;
– Filozófia;
– Tudományos szocializmus;
– Politikai gazdaságtan;
– Közbiztonsági ismeretek;
– Állambiztonsági ismeretek.
A fenti tantárgyak megismerése, feldolgozása jogszabályilag szükséges volt a felsőfokú
képzésben részt vevők számára a főiskolai diploma megszerzése érdekében A kifejezetten
politikai tartalommal rendelkező tananyagok ugyan nem segítették az operatív munka
végzését, de jogszabályi előírás szerint azokból is vizsgát kellett tenni.
Büntetőjog, Büntető Eljárásjog (Számonkérés: államvizsga, illetve szigorlat)

A büntetőjog megismerése, az egyes büntetendő cselekmények tényszerű ismerete,
a cselekmény minősítése kötelező volt minden főiskolai hallgató számára. A szakmai
esettanulmányok során minősíteni kellett az abban szereplő tevékenységet, az eljárásjog
szabályait figyelembe véve kellett kidolgozni javaslataikat, ami az operatív munka jogi
alapját képezte.
Kriminalisztika (Számonkérés: szigorlat)

A kriminalisztikai ismeretek mindhárom részterülete kiemelt szerepet kapott az oktatás
során, hiszen az operatív munkában ezek ismerete és alkalmazása nélkülözhetetlen volt.
Az elméleti elsajátítást követő gyakorlati foglalkozások során a hallgatók megtanulták
a dokumentumok, egyéb nyomok rögzítésének szabályait, hogy szükség esetén jogi
erejűvé tehetők legyenek a nyílt eljárásban történő felhasználás céljából.
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Állambiztonsági ismeretek (660 tanóra, számonkérés: államvizsga)

Az állambiztonsági ismeretek tantárgy oktatása három blokkban történt.
a) Ellenség tanulmányozása (120 tanóra, számonkérés: kollokvium)
E témakörben a hallgatók megismerhették a hazánk ellen dolgozó titkosszolgálatok
ismert felépítését, szakterületeiket, módszereiket, eszközeiket. Azokat az információkat
ismertették, amelyeket a kémelhárítói, illetve a hírszerzési szolgálatok a munka során
felderítettek. Kiemelt szerepet kapott az Amerikai Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság, az Egyesült Királyság és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vezető
országai titkosszolgálatainak ismertetése, feladataik, hírszerzési irányaik, az általuk
alkalmazott eszközök és módszerek felismerésének oktatása. Az oktatásba bevontuk
azokat az adott területen dolgozó operatív tiszteket, vezetőket, akik az ott folyó operatív
munkát irányították, ügyeket dolgoztak fel. Ezzel sikerült kialakítani hallgatóinkban
egy életközeli helyzetet, élményt nyújtani számukra, a konkrét ellenséges tevékenység
felderítésében, esetleges realizálásában dolgozó személyek előadása révén.
b) Operatív alapelvek (140 + 80 összesen 2 20 tanóra, számonkérés: kollokvium, gyakorlati jegy)
E tárgykörön belül megismerhették hallgatóink az operatív eszközöket és módszereket,
valamint az operatív feldolgozó munka megindításának feltételeit, jogszabályi kereteit.
Az operatív eszközök (hálózat, operatív technika, a postai küldemények operatív
ellenőrzése [K-ellenőrzés], operatív figyelés, a hivatalos és társadalmi kapcsolattartás)
közül kiemelt szerepet kapott a hálózat mint az operatív információt szerző és feldolgozó
munka nélkülözhetetlen szereplője.
Miért volt kiemelt szerepe a hálózatoknak? Az 1970-esévekben az előző időszakhoz
hasonlóan szinte totális elhárítás működött a külső és belső ellenség tevékenységének
felderítésére, a célszemély mozgásának figyelemmel kísérésére. A hallgatókat felkészítették a hálózati jelölt kiválasztásának szempontjaiból, különös tekintettel a beszervezés
alapjának a megteremtéséből.
Ebben nagy szerepet kapott a pszichológiai ismeretek alkalmazása. A hálózatszervezés minden esetben konkrét személyhez vagy ügyhöz kapcsolódott. Az oktatás során
a hallgatók kaptak egy alapinformációt (kitalált esetet) és egy, az esethez kreált kapcsolati
kört. Ebből kellett elkészíteni egy kiválasztási javaslatot. A hallgatók szeminárium keretében lehetőséget kaptak az általuk javasoltak indoklására, vita alakult ki a különböző
javaslatok ismertetését követően, majd a tanár közreműködésével elfogadták a legjobbnak
látszó megoldást. A hallgatók ezt a módszert nagyon szerették, mivel kockázatmentesen
tornásztathatták az agyukat, ötleteiket szabadon felvethették.
A kiválasztást követően kellett kidolgozni a beszervezési alapot. Az esettanulmány
természetesen valamelyik elhárítási szakterülethez kapcsolódott (belső elhárítás, kémelhárítás) amely részben választási lehetőséget kínált a beszervezési alap (hazafias, anyagi,
illetve terhelő, kompromittáló) kiválasztásában. A hallgatók által elkészített javaslatot
a fentiekhez hasonlóan megvitatták, és összegzésként, tanári közreműködéssel megalkották a legjobbnak talált megoldást. A hálózat szerepére a későbbiekben az elhárítási
ismeretek oktatása során még visszatérünk.
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Az egyes operatív eszközök oktatása során megismerhették a hallgatók az igénybevétel jogi, szakmai feltételeit, az eszközök által szolgáltatott adatok felhasználásának
lehetőségeit.
A szakterületek bemutatását minden esetben az adott terület vezetői végezték, mint
külső előadók, akik elsősorban arra helyezték a hangsúlyt, hogy tőlük milyen információkhoz juthatnak majd a főiskola elvégzését követően a munkavégzés során. Az igénybevétel lehetőségeit, jogi alapját belügyminiszteri utasítások, szabályzatok tartalmazták.
Az oktatás során nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a hallgatók jól ismerjék ezeket
az utasításokat, szabályzatokat, hogy a munkavégzés során szigorúan annak szellemében,
a szabályokat betartva járjanak el.
Miután megismerték az operatív eszközöket, módszereket és alkalmazásuk lehetőségeit, a fent már említett esettanulmány feldolgozását folytattuk.
A hallgatóknak ki kellett dolgozniuk, hogy a már elfogadott beszervezési alapot
hogyan fogják megteremteni, milyen operatív eszközt és módszert kívánnak alkalmazni
ahhoz, hogy a jelölt meghívása és beszervezése sikeres legyen. Arra az esetre is javaslatot készítettek, ha a jelölt nem vállalja az együttműködést. Az úgynevezett beszervezési beszélgetés során nagy figyelmet kellett fordítani arra, hogy a birtokunkban lévő
és a beszervezés alapját képező információ megszerzésének körülményeiről a jelölt ne
szerezhessen tudomást, vagyis a titkos úton beszerzett információt felhasználhatóvá
kellett tenni. A hallgatók nagyon találékonyak voltak a különböző javaslatok kidolgozása
során.
A kidolgozott javaslat alapján gyakorlati foglalkozás keretében végre kellett hajtani
a célszemély beszervezését. A kijelölt célszemély és operatív tiszt az osztály hallgatói
előtt folytatta le a beszervezési beszélgetést, amelyet vita követett. Ennek során mindenki
elmondhatta véleményét, pozitív, illetve negatív észrevételeit. Ezek a gyakorlati foglalkozások a hallgatók minősítéséhez is segítséget nyújtottak. Részben választ kaphattunk
arra, ki alkalmas hálózati személyek beszervezésére, irányítására és ennek alapján javasolhattuk egy adott operatív területre való felvételét.
c) Elhárítási ismeretek (330 tanóra, számonkérés: kollokvium, gyakorlati jegy)
E témakörön belül ismerhették meg a hallgatók a kémelhárítás, a belső elhárítás, a vizsgálati munka egyes szakterületeit. Az elhárítási területek osztályainak feladatairól a hallgatók teljes körű ismereteket kaptak. A téma feldolgozása az adott osztály vezetőjének
előadásával kezdődött, majd ezt követően került sor a hozzá kapcsolódó elméleti, gyakorlati kérdések feldolgozására írott tananyagok megismerése révén.
Az elhárítási ismeretek, így a kémelhárítás elsajátítása során előtérbe került a komplex oktatás, mivel a hallgatók már minden operatív eszközt és módszert megismertek
a második évfolyam során. A komplex oktatás egyharmada gyakorlati foglalkozást
jelentett. A hallgatók kaptak egy alapinformációt egy feldolgozott ügyről, az abban
részt vevő célszemélyről, környezetéről, mozgásáról, a bizonyítandó cselekményről.
Ennek alapján javaslatot készítettek, hogy milyen operatív eszközöket és módszereket
kívánnak alkalmazni az ellenséges tevékenységet alátámasztó bizonyítékok megszerzése
érdekében. A megvitatott és elfogadott javaslatot végre kellett hajtani. Például a titkos
kutatást szállodai szobában kellett megszervezni és végrehajtani (ebben segítségünkre
volt a szállodával kapcsolatot tartó operatív tiszt), ahol a tanár előzőleg elrejtett egy bizo-
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nyítékként felhasználható eszközt, illetve arra utaló írásos információt. A kutatáshoz,
illetve a bizonyítékok dokumentálásához a hallgatók megfelelő technikai eszközöket
kaptak. A célszemély (aki a társtanintézet hallgatója volt, akit csak személyleírás alapján ismertek) esetleges váratlan visszaérkezését a biztosításba bevont hallgatók jelezték
rádión a kutatást végzőknek. A kutatás végrehajtására egy órát biztosítottunk. Az akcióról
a szálloda dolgozói egyáltalán nem szerezhettek tudomást, ezért a kutatást végzőknek
arra is fel kellett készülniük megfelelő legendával, ha például a takarítást végző személyzet be akarna jönni.
Ezeket az életszerű gyakorlatokat a hallgatók többsége nagyon szerette, de olyan is
akadt, akinek az idegrendszere nem bírta a feszültséget, használnia kellett a vécét, amely
szigorúan tilos volt, mivel lebukáshoz vezethet.
A szállodai szoba kutatása mellett lakásban is kellett titkos kutatást végrehajtani
a fentiekhez hasonlóan. Ez esetben annyival volt könnyebb a helyzet, hogy a célszemély
hosszabb időre elutazott, de a lakásban sokkal nehezebb volt egy esetleges rejtekhely
megtalálása.
Az államtitoksértés, illetve a kémkedés bizonyításához szükséges, jogerőssé tehető
bizonyíték megszerzése érdekében operatív csapda végrehajtására is készítettek javaslatokat a hallgatók, amit külső terepen kellett megvalósítani a fentiekhez hasonlóan. A szituációs gyakorlatok alapját a 60-asévekben leleplezett ügyek adták némi módosítással.
A külső terepgyakorlatok célszemélyeit a szállodai kutatásnál már említetthez hasonlóan társtanintézetek hallgatói képezték, akiket a mi hallgatóink csak személyleírás alapján ismertek fel. Ez a módszer egy valóságos helyzetnek volt megfelelő. Az értékeléshez
a célszemély, illetve az akcióban részt vevők jelentése adta az alapot. Mindkét fél leírta
észrevételeit, ezeket összevetettük, így mindkét fél megtudhatta, hogy mit csinált jól,
illetve hol hibázott, kinek sikerült felfedni a másikat.
A katonai elhárítási ismeretek tanulása során a katonai objektumok, illetve a katonai
titkok védelmére helyeződött a fő hangsúly, különös tekintettel a Varsói Szerződésben
viselt tagságunkra. E témához kapcsolódóan egy adott katonai objektum ellen irányuló
információszerző tevékenység felderítésére kellett megfelelő védelmi rendszert kiépíteni,
hálózat, illetve társadalmi kapcsolat szervezésével. A gyakorlat részét képezte egy-egy
katonai objektum helyszíni megtekintése, a terület bejárása, ami megkönnyítette az operatív védelmi terv elkészítését.
Ezeket a gyakorlatokat a hallgatók nagyon komolyan vették, ösztönzőleg hatott tanulási kedvükre.
A hallgatók az előzőekben elsősorban a kémelhárítás által végzett tevékenységeket
gyakorolták.
A belső elhárítás témáinak részletes oktatása minden esetben az érintett terület vezetőjének előadásával kezdődött. A hallgatók aktuális képet kaptak az operatív célkitűzések
irányáról, az osztály fő feladatairól.
A különböző területek témakörének oktatása a munka jellege miatt teljesen más irányú
volt, mint a kémelhárításnál. Itt is fontos volt a jogellenes tevékenységet bizonyító adatok
dokumentálása és megszerzése. A belső elhárítás tevékenységének iránya a 80-asévekben
megváltozott, és a képzést is ennek megfelelően kellett változtatni. A gyakorlati foglalkozás során a hálózatépítés került előtérbe, ezért olyan operatív helyzetismertetést kaptak,
amelyben feladat egy meghatározott csoportba való beépülés. Ehhez kaptak megfelelő
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személyi kört, akik hasonló beállítottságúak, mint az érintett csoport. Ezek közül kellett
kiválasztani a beszervezési jelöltet, a beszervezés alapjának a megteremtését és a beszervezés végrehajtását. A feladat többlépcsős javaslatok elkészítését jelentette, amelyeket
külön-külön megvitattak, és a legjobbnak talált ötlet alapján sor került a megvalósításra.
Elméleti ismereteket kaptak a hírszerzés és operatív vizsgálat feladatairól, módszereiről, amelyeket szeminárium keretében dolgoztak fel.
A szakszolgálathoz tartozó operatív területek tevékenységét elsősorban előadások
és azt követő szemináriumok, valamint filmvetítések és gyakorlati bemutatások dolgozták fel.
A főiskolai diploma megszerzésének, a fent jelzett vizsgák mellett, feltétele volt diplomamunka elkészítése és bizottság előtti megvédése. A hallgatók a kijelölt konzulens
tanár útmutatásai, észrevételei figyelembevételével készítették el a diplomamunkát.
Lehetőség volt konkrét elhárítási területhez kapcsolódó tevékenység feldolgozására is.
Ilyen esetekben az érintett operatív terület vezetője vagy az általa kijelölt munkatárs
volt a konzulens.
A végzős hallgatókat az osztályfőnöknek minősítenie kellett, a szempontok között
hangsúlyosan szerepelt a három év során megismert aktivitás, az elméleti és gyakorlati
megoldó képesség, a hálózati és az operatív feldolgozó munkára való alkalmasság.
Az operatív technikai képzés fejlődése, fejlesztése
A Rendőrtiszti Főiskola (RTF) keretén belül működő Állambiztonsági tanszék feladatkörébe tartozott a nappali és a levelező tagozatos hallgatók technikai képzése, valamint
a szakirányú vezetői továbbképzések szervezése.
A 80-as évek elejétől kezdődően a tárgyi szakmai tudás fejlesztése érdekében tendenciává vált a szakegyetemek hallgatóinak felvétele, átképzése az állambiztonsági
szakterületre.
Különösképpen jellemző volt ez a műszaki tudományok területén, mivel a felderítési, védelemtechnikai ismeretek jelentős elmaradásban voltak a titkosszolgálati
szükségletektől. Az elhárítási szakterület alapvetően az „információ” védelme, illetve
megszerzése környezetében tevékenykedett, és az ehhez szükséges technikai ismeretek képzésének reformja mutatta a szükséges fejlesztési utat. Megjelent és rohamosan
terjedt a számítástechnika, ennek széles körű megismertetése elengedhetetlen volt
e területen. A szövegszerkesztő eszközöktől a számítógépes programozásig minden
adatkezelési, -tárolási, -továbbítási módszer megismertetése fontos volt az operatív
munka eredményességében.
A fizikai, kémiai, elektronikai „nyomok”, jellemzők felismerése, azonosítása, felhasználása az operatív munkában elengedhetetlenné vált. A fizikai, biológiai és kémiai eredetű
nyomhagyás megismerése, azonosítása segítette a felderítő tevékenység eredményességét.
A fejlesztendő területi igények különösen a mechanikai, elektronikai, kémiai, okmánytechnikai fejlesztések, kivitelezések terén jelentkeztek. Az Operatív Technikai Csoportfőnökségen (III/V. Csf.) sorban kialakultak, felfejlődtek ezek a szakterületek, és a tanszéken e területek szolgáltatásainak oktatása megkezdődött. Az alapvető állambiztonsági
feladatok a felderítés, megelőzés, dokumentálás, hitelesinformáció-szerzés, -elemzés,
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-értékelés, összeköttetés-teremtés és ellenőrzés, küldeményvizsgálatok, bűn- és terrorcselekmények felderítő megelőző eszközei, biztonságtechnika, a teljesség igénye nélkül,
megkövetelték ezen lehetőségek megismertetését és alkalmazástechnikai gyakorlatát.
Kialakult a tanszéken az operatív technikai kabinet, amely a legmodernebb eszközök alkalmazásával, vetítettképes- és videótechnikai rendszerek alkalmazásával,
bemutatásával, számítógépes vezérléssel, valamint számítástechnikai oktatással segítette a hiteles, valós eszközökön és módszereken alapuló operatív technikai ismeretek
átadását.
A képzés folyamatába beillesztett gyakorlati foglalkozásokon a szakterületeken dolgozó előadók ismertették területük lehetőségeit, módszereit és eszközeiket. A speciális
technikai területek mintaeszközöket, valamint helyszíni gyakorlatokat biztosítottak
a lehetőségek jobb megismerése érdekében. A hallgatóknak lehetőséget biztosítottunk
szakdolgozatvédésre operatív technikai eszközök, módszerek témakörében. Ezeket
a szakdolgozatokat a továbbiakban a képzésben eredményesen használhattuk fel.
A III/V Csoportfőnökségen alakult technikai szakterületek és szolgáltatásaik a következők voltak:
a) Küldeményellenőrzés
Itt speciális bontó, záró eszközök alkalmazásával nyitották a postai küldeményeket, belső
tartalmukat szükség esetén átvilágító és anyagmeghatározó műszerekkel elemezték,
kémiai és elektronikai módszerekkel (például robbanóanyag-felderítés).
Itt végezték el a kézírás technikai ellenőrzését, speciális kézírásjellemzők azonosításával (például a titkosírások felderítése, súrlófényes vizsgálatok, elektromágneses
benyomódások vizsgálata, denzitás festékanyag vastagságának mérése).
Itt történt a kézírások igazságügyi szakértői szintű ellenőrzése. Végeztek még a küldemények papírfelületén vegyi és ujjlenyomat-ellenőrzéseket a személyazonosítások
segítése érdekében.
b) A létesítménybehatolási csoport
A szakterület a nyitó-záró eszközök, nyílászárók, páncélszekrények nyitása, titkos kutatási módszerek, eszközök alkalmazása, dokumentálás eszközei, lehallgató, megfigyelő
eszközök telepítése elhárítására alakult.
Idetartoztak a biztonsági és védelemtechnikai eszközök telepítései is.
Itt vetődtek fel a nyomhagyás nyomazonosítás feladatai is.
c) Vegyészeti alapú ellenőrzések
Vegyi és papíralapú eszközökkel kapcsolatos vizsgálatok, műveletek végzése, biztonsági
okmányok igazolványok készítése, ellenőrzése, titkos összeköttetési eszközök fejlesztése.
d) Szakértői intézet
Robbanóanyag-keresési módszerek, eszközök.
Speciális kábítószernyomok ellenőrzési módszerei.
Szerológia és biológiai nyomazonosítások, ezek valós mérési lehetőségei, valamint
a helyszíni nyomelemek értékelése.
e) Egyedi technikai eszközök fejlesztése kivitelezése

227

50 éves a rendészeti felsőoktatás

A postaiküldemény-vizsgáló eszközök, speciális adattároló konténerek készítése,
megfigyelő eszközök és rejtő moduljaik készítése, megfigyelő, összekötő eszközök
fejlesztése kivitelezésük irányítása, egyedi céleszközök fejlesztése (például „Hangpuska”).
f) Megfigyelő dokumentáló központ üzemeltetése (Lehallgató központ)
Hang- és képtechnikai rögzítések vezérelt átviteli rendszere, ahol a megszerzett információk tárolása, rögzítése, elemzése és értékelése történt.
g) Védett kommunikációs csatorna üzemeltetése a szolgálati ágak kiszolgálására
Titkos rádiókommunikációs csatornák, eszközök felderítése, elhárítása.
h) Személyes és személytelen anyagátadási lehetőségek, eszközök.
Az állambiztonsági képzés rendjébe ezen módszerek és eszközök alkalmazásának törvényi szabályozása, megoldásainak elméleti és gyakorlati alkalmazása beilleszkedett.
A záróvizsgákon mind az elméleti tudás, mind a gyakorlati alkalmazási megoldások
vizsgafeltételként szerepeltek.
Szakmai filmek készültek szakemberek részvételével, akik az akciók lebonyolításában követendő feladatokat eljátszották, így segítve a végrehajtási módszerek alapos
megismerését.
Bevált gyakorlat lett, hogy a sikeres elhárítási ügyeket szintén feldolgozták filmszerű
ismertetésre, ami szintén a képzés minőségét javította.
Hallgatóink több esetben vállalták szakdolgozati témaként, hogy egy fiktív ügyön
keresztül, azt teljes szakmai alapossággal körül járva, oktatófilmet készítenek.
A technikai képzés bevezetésének eredményeként jelentősen növekedett a hallgatók
és a szakterületek együttműködésének eredményessége, eszközhasználati készsége.
Felhasznált irodalom
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1970. évi 3 9. törvényerejű rendelete.
Az 1973 évi 1 7. tvr. Az állam- és közbiztonságról.
A 005/1972. BM parancs, Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának szabályairól.
A 0010/1973 BM parancs, Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizalmas nyomozás
szabályairól.
A 3/1973. BMW parancs, A III Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági szabályzata.
A 35/1982.BMh parancs, Az Operatív Technikai Rendszabályok alkalmazásának szabályairól.
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Gondolatok az egykori Rendőrtiszti Főiskoláról

Fórizs Sándor59
Írásomban a Rendőrtiszti Főiskolát érintő kérdésekkel foglalkozom többnyire
a 2000–2011 közötti időszakra vonatkozóan.
Az intézményben először az 1990-es évek közepén jártam, mint érdeklődő, majd
oktatókat kerestem jogi tantárgyak fakultatív feldolgozásához a Kossuth Lajos Katonai
Főiskola Határőr Tanszéke részére, ahol akkor tanszékvezetőként dolgoztam. Később
a főiskola Határrendészeti Tanszékén megpályáztam és elnyertem a tanszékvezetői
munkakört a 2000–2005 közötti időszakra, majd egy ciklust mint főigazgató-helyettes,
a beosztás megnevezésének változását követően mint rektorhelyettes tevékenykedtem.
Mindezekből kifolyólag megadatott nekem, hogy részben külső szemlélőként, később
belülről érdekeltként, lássam az intézményt. Természetesen az érintettek látásmódja
különböző okokból, de akár jelentősen is eltérhet egymástól.
Az iskola elhelyezkedése egy régi apácazárdában, a körülötte részben később (a kollégium például 1980-ban) vagy még a háború előtt (Tanulmányi Hivatal) készült épületekkel
igen érdekes látványt nyújtott. A zárda, akár egy monstrum, szinte fél Budáról, de még
Pestről is látható. Annak idején az egyházi rendek feloszlatásakor, feltételezem, valamit
tenni kellett az objektummal, így kapta meg a rendőrség képzési célokra. Nagyvonalú
gesztus lehetett, valamint a háború után a tanfolyamjellegű rendőri/rendészeti felkészítéssel kapcsolatban a maitól teljesen eltérő elképzelések motiválhatták a döntéshozókat.
Az iskola lábánál természetvédelmi terület mély szakadékos kezdete, a másik oldalon
a kerítésen kívül lakóövezet húzódott. Már a 90-esévekben is látszott, itt jelentős bővítésre nincs lehetőség, ismereteim szerint nem is terveztek. Felfelé, például az amúgy
rendkívül zsúfolt kollégiumi épületre még egy szintet nem húzhattak fel, mert lezárták
volna a kilátást a mögötte lévő terület elől, és megbontották volna az épület stabilitását.
Mindezek természetesen első ránézésre nem mindenkinek szúrtak szemet.
Ebben az időszakban, 1990–2000 között már 20-30 alkalommal jártam külföldön,
többnyire a határőrség valamelyik vezetőjének kísérőjeként, tanintézetekben, főiskolákon,
egyetemeken, kiképző és továbbképző központokban, tiszthelyettes iskolákban, Belgiumtól Szlovákiáig. Több jelentős külföldi és hazai határőrségi továbbképzésen vettem részt
tolmácsként. A hazajövetelek minden alkalommal egyre keservesebb hangulatot hoztak.
A színvonalbeli különbségek, a magyarországi viszonyok elmaradottsága és kedvezőtlen
irányú változásai rám rossz benyomást gyakoroltak. A máshol a rendőri felkészítésbe
befektetett jelentős összegek látványos eredményeket teremtettek a képzés infrastruktúrájában, a hallgatók elhelyezésében, az oktatási épületekben, a fizikai-gyakorlati felkészítést szolgáló bázisok lehetőségeiben. Kint már ekkor is széles körű számítástechnikai
felszereltség, számítógép vezérelte lőtér, online lehívható oktatási előadások, gyakorlati
bemutatók és sok egyéb „furcsaság” működött. Aki az előzőekben kételkedik, menjen el
Brühlbe, a Szövetségi Közigazgatási Főiskolára. Megítélésem szerint a korábban keleti
blokkhoz tartozó Csehország, Szlovákia, Szlovénia is előttünk járt. Ha másként nem,
59
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racionális gondolkodásban. A csehek a főiskolát egy készenléti rendőri alakulat mellé
tervezték, és a kettő együttműködésére alapozták azt a gyakorlati felkészítést, amelyet
nálunk a „hegyen” nem lehetett megvalósítani.
Részben az előzőekből következően azt mondhatjuk, a tanintézet helyzete már ebben
az időben, 2000 körül sem volt kedvező, nem optimális egy modern és sokoldalú, a kor
színvonalának megfelelő rendészeti képzésre. Alapvető követelményeknek nem tudott
az elhelyezés (és nem a tanári kar) eleget tenni. Hiányoztak a megfelelő tornateremek,
uszoda, belső lőtér, külső sportpálya, fizikai akadálypálya, a rendészeti technika oktatásához szükséges felszerelt csarnokok, taktikai termek, jól felszerelt informatikai és nyelvi
laborok. Az oktatás tervezésének, irányításának, a tanulmányi rendszer támogatásának
nem volt meg a kellő informatikai alapja még a későbbi években sem. Az iskola relatív
nagy távolsága a fővárostól, az a tény, hogy nem rendelkezett saját tömegszállító eszközökkel, buszokkal, kizárta a hallgatók jelentős mozgatását. Eljutni a készenléti rendőrséghez vagy a Vágóhíd utcába, az ottani lehetőségeket igénybe venni, kínszenvedésnek
bizonyult. Ugyanakkor egy főiskola hallgatói gyakorlati felkészítését nem lehet állandó
kérésre és távoli partnerek alkalomszerű támogatására építeni.
Nemcsak a fizikai körülmények, de a gondolkodásmód, a jövőről alkotott elképzelések
területén is jelentős hátrányba szorultunk iskolán belüli és fenntartói vonatkozásban.
A gondolatsort két példával szeretném kiegészíteni. Egyetlen egyszer volt alkalmam
beszélni a belügyminiszterrel, az ő intézményben tett látogatásakor, egy összevont tanári
rendezvényen a főiskola oktatási helyetteseként, és nem négyszemközt. Egyébként még
a rektor helyetteseivel vagy a tanszékvezetőkkel sem kívánt találkozni, a programját
szervezőknek eszébe sem jutott egy ilyen megoldás. Szembetűnő, semmit sem tudtak
egy főiskola működéséről. A már fokozatosan romló anyagi viszonyokat látva ekkor
mondtam neki valami olyasmit, „ebben az országban van sok főiskola, de Önnek csak egy
van, jelentősebb segítségre van szükségünk”. A válasza körülbelül így hangzott, „nekem
továbbá ugyanígy egy rendőrségem és egy tűzoltóságom van”. Meglátásom szerint látogatása maradt egy protokollesemény minden további segítség nélkül. 2 004–2006 körül
már jól látszott, az iskolának saját maga kvalifikálása terén előre kell rohanni, különben
bajba jut, és a sok szükséges változtatáshoz már csak kevés idő maradt. Ugyanakkor
meg kell említenem a vezetéselmélet egy sarkalatos megállapítását, miszerint átalakítani, megreformálni, modernizálni jelentősebb anyagi eszközök nélkül nem lehetséges.
Az akkor felmerült tennivalókat az alábbiakban lehetett összefoglalni:
– Szükséges volt az oktatóknak tudományos fokozatot és magasabb oktatói címet
szerezni, mégpedig nagy számban. 2000-bena főiskola olyan kevés fokozatossal
rendelkezett és olyan kedvezőtlen belső elosztásban, hogy a 14-15 oktatási szervezeti egységnél a legszükségesebb tudományos fokozathoz kötött munkaköröket (főigazgató, helyettesek, tanszékvezetők és esetleg a tanszékeken plusz egy
fő) nem tudta lefedni. Egyesek kényszerűségből kettő beosztást láttak el, illetve
ennek következtében tanszékeket ténylegesen fokozattal nem rendelkező oktatók
irányítottak. Emellett a tanszékeken a második vonalban sem voltak fokozatosok,
akik szükség esetén előreléphettek, illetve felkészültségük révén emelték volna
az oktatás színvonalát. A kialakult helyzetben volt olyan tanszékvezető, akinek
utód híján megbízatásán kétszer is hosszabbítottak, és nem is vált érdekelté beosztottjai tudományos felkészítésében. 2003-ban a főiskola 150 főállású oktatójából

230

IV. fejezet. Gondolatok a rendészetről, a rendészettudományról

–
–
–
–
–

kettő fő MTA-doktor, 26 PhD (CSc) tudományos fokozatú, öt fő habilitált. 2007-ben
121 főállású oktatóból 21 fő rendelkezett tudományos fokozattal és 26 fő folytatott
doktori tanulmányokat nyolc különböző doktori iskolában.
Jelentősen növelni kellett a megjelent publikációk arányát színvonalas, magasabb
kategóriájú kiadványokban. Esetleg erre a célra saját, most azt mondanám „A”
kategóriás kiadványt alapítani.
Master (egyetemi) szakot akkreditáltatni és megkezdeni a képzést.
Szélesíteni a képzési spalettát új BA-szakok, szakirányok, szakirányú továbbképzési
szakok bevezetésével.
Modernizálni az intézmény szabályzó dokumentumait, például a „Tanulmányi
és Vizsgaszabályzatot”.
Mindezek mellett színvonalas oktatást biztosítani egyre javuló tartalommal.

Rendkívüli helyzet volt, rendkívüli tennivalókkal.
Az RTF Intézményi Tanácsa tanácsülésén 2005. április 6 -ánelfogadta, támogatta
Dr. Sárkány István tábornok, addigi oktatási főigazgató-helyettesnek a főigazgatói
munkakör betöltésére vonatkozó pályázatát. A három pályázó közül megítélésem szerint
a legjobbat választották. Terveiben már szerepelt egy mesterképzés alapításának elképzelése. A résztvevők a bemutatott programtervezetét jónak ítélték. Innen számolom én
a főiskola modernizálásának felgyorsulását. Az más kérdés, hogy az új főigazgatónak
az anyagi források szűkülése és a későbbi személyi leépítések miatt igen behatárolt
volt a mozgástere.
Szerintem 2005–2011 között amit lehetett, azt az intézmény tanári kara, többi dolgozója és a vezetése megtette. Mit értett meg az egész helyzetből az akkori fenntartói
minisztérium? Éppen ebben a feszített időszakban fejezték ki azt a kívánságukat, hogy
szűnjön meg a tudományosfőigazgató-helyettesi munkakör. Kérésüknek eleget téve
a Főiskola Szenátus 2006. decemberi ülésén megszavazta a változtatást, és ezzel egy
helyettesi hely eltűnt a háromból (plusz volt egy gazdasági igazgató is). Feladatkörét
szétosztották a másik két helyettes között. Meglátásom szerint hibás döntés volt, hiszen
az oktatói minőség emelésének jelentős tennivalói éppen ezen a helyettesi vonalon
jelentkeztek. Ugyanebben az időben indult be a rendészettudomány elismerése, fokozott
képviselete nyugaton, de ez a hazai rendészeti oktatásirányítókat nem érintette.
A 2 007-esév súlyos költségvetési korlátozásokat és a 2005-ösállománytábla módosítását hozta. A főiskola 289 fős létszámát 233 főre csökkentette a fenntartó (–56 fő,
19,3%-os csökkenés), 11 hivatásossal és 45 fő közalkalmazottal lett kevesebb.60 A létszámviszonyok meglátásom szerint csak az egyetem megalapítását követően rendeződtek
pozitívan. 2005–2010 között csökkent és stagnált a főállású oktatók száma (2005: 118 fő;
2010: 93fő) és lényegében eltűntek a megbízási szerződéssel tevékenykedők. Ugyanebben az időszakban a felsőoktatási hallgatók éves felvételi létszáma 16%-kalemelkedett,
(2005: 439 fő; 2010: 510 fő). A tényleges hallgatói szám ennél lényegesen magasabban
alakult, mivel három év összlétszáma adódott össze. 2 009. szeptemberben az alapképzésben nappali tagozaton 494 fő, a levelező tagozaton 1009 fő, a mesterképzésben 65 fő,
Virányi Gergely: Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó, 2019. 454.
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a kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakon 12 fő hallgató kezdte a tanévet.61
Az oktatók létszámában a fordulatot az egyetem felállása hozta (2011: 106 fő; 2015: 120 fő
főállású és 24 fő megbízási szerződéssel). A felsőoktatási hallgatói éves felvételi létszám
a 2005-ös429 főről 2015-re806 főre emelkedett, ami 8 3%-osnövekedés.
A tanintézet mindenesetre igen határozottan dolgozott a modernizálás területén.
Ezek közül az alábbi kezdeményezéseket emelem ki, mint olyanokat, amelyek a főiskola
életében eddig még nem fordultak elő:
– a biztonsági szakirány akkreditálása, alapképzés megkezdése, nyitás az önköltséges
polgári képzés irányába;
– master (egyetemi felkészítés) akkreditálása, indítása;
– csatlakozás a nemzetközi Erasmus Programhoz.
A biztonsági szakirány
A 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató először hirdetett meg az RTF-rea rendészeti igazgatási szakon belül biztonsági szakirányra62 történő jelentkezést. Költségtérítéses, tehát nem államilag finanszírozott felkészítés kezdődött. Nappali tagozaton 10–30 fő
(120 ezer Ft képzési költség szemeszterenként), levelező tagozaton 20–40 fő (100 ezer
Ft.) felvételére nyílt lehetőség. A kezdeményezés sikerét mutatta, hogy a további években emelkedtek a képzési költségek és a meghirdetett tanulmányi helyek: 2008-ban
nappali 30 fő, levelező 40 fő; 2009-bennappali 30 fő, levelező 70 fő. Amennyiben teljes
egészében értékelni kívánjuk a szakirány alapításának jelentőségét, beszélnünk kell
több sajátosságról. Először nyitott a főiskola akkreditált Bologna-típusú szakirányon
a polgári felsőoktatás irányába. Új hallgatói kategória jelent meg az intézményben.
Olyan, a polgári/magánbiztonsághoz kapcsolódó tantárgyak oktatását kellett felvállalni,
amelyek eddig nem szerepeltek a képzési palettán (bankbiztonság, személyvédelem,
magánnyomozás, biztonságtechnika, kiberbiztonság önkormányzati rendészet stb.).
Ehhez új munkatársakra is szükség volt. A képzés folyamán jelentősen kiszélesedett
az intézmény kapcsolata a magánbiztonsági cégekkel. A BA-szakirány működése alapozta meg a későbbi arra épülő, hosszú munkával megteremtett 2020 szeptemberétől
indított, akkreditált „Biztonsági szervező” mesterképzési szak létét. A folyamat elvezetett egy új profilú Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék63 alapításához a mai
Rendészettudományi Karon 2 013-ban, valamint specializációk létrehozására (biztonsági
szakirány „önkormányzati specializáció” és „magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági specializáció”).
Összességében elmondható, hogy az RTF 2006-os szakirány alapítása a mai napig
ható, az egyetemi képzésbe/szerkezetbe átkerült sikeres eseménynek bizonyult.

Virányi (2019) i. m. 4 66.
MAB 205/10/VII/2/25. sz. határozata a rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakiránnyal történő
kiegészítéséről.
63
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Rendészettudományi Kar. Online: https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/maganbiztonsagi-es-onkormanyzati-rendeszeti-tanszek/rolunk
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A master felkészítés
Az RTF legsikeresebb, legpozitívabb, a mai napig, az egyetem megalapításakor a Rendészettudományi Kar jogi helyzetére is meghatározóan kiható eredményes lépésének
egy mesterszak, a „Rendészeti vezető” szak alapítását tekintem. A szak alapítását, felépítését rendkívül heves viták előzték meg, egyesek a létjogosultságát is megkérdőjelezték. Az azóta megmutatkozott folyamatos érdeklődés, jelentkezés ezt a lamentálást
gyorsan lezárta. Az elsőnek elkészített dokumentumok mintájához bizonyos értelemben
a német münsteri rendőregyetemi elképzeléseket vettük figyelembe, adaptálva a magyarországi viszonyokhoz, sajnos az ottani anyagi támogatottság nélkül. A főiskolai szenátus 2 007. márciusban tárgyalta a szakindítási kérelmet, a képzés 2 008-banindult.
2008–2010 között az első turnusban 28 fő végzett. A 2009-es felvételi tájékoztató64
a négy féléves felkészítésre 20–30 fő felvételét engedélyezte (30 fő végzett ebből a turnusból) akkor még önköltséges alapon szemeszterenként 1 60 ezer Ft ellenében. 2 011-ben
az egyetem megalakulásakor 40 fő volt az éves felvételi határ. A későbbiekben a szak specializációkkal egészült ki: rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett
bűnözés elleni, integrált határigazgatási. Az érdeklődés fokozatosan emelkedett a képzési
lehetőség iránt, és a felvettek száma évente meghaladta a 70 főt. 2010 és 2017 között
372 fő fejezte be eredményesen az egyetemet.
A szak alapításának közel két évtizedes előremutató hatását több tényező bizonyítja.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásakor a fenntartó jóindulatán kívül többek
között a létező, már eredményes mesterszak tette lehetővé, hogy a régi főiskola mint
egyetemi kar tagozódjon be az új intézménybe. Ellenkező esetben, amennyiben nem lett
volna ilyen képzés, úgy vagy más intézménytől kellett volna egyet-kettőt átemelni, vagy
maradt volna a főiskolai kari jogállás, a későbbi fejlődés reményével.
2006-ban, talán első alkalommal komolyan felmerült az RTF összevonása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, az integráció vizsgálatát kormányhatározat65
rendelte el. „6. A Kormány az alábbi területen szükségesnek tartja vizsgálat elvégzését
és javaslat kidolgozását […g 6.h. a Rendőrtiszti Főiskola és a Nemzetvédelmi Egyetem
feladatai jövőbeni szervezeti megoldása”.66 Ekkor egy alkalommal informális beszélgetést folytattam az egyetem rektorával, akit kezdő oktató koromból ismertem (nem
Prof. Dr. Szabó Miklóssal). Kérdésemre, milyennek képzeli el a létrehozandó közös
iskola felépítését, azt válaszolta, két honvéd egyetemi kar, egy-egy honvéd és rendészeti főiskolai kar. Arra a felvetésemre, miért lenne ez jó a jelenleg önálló Rendőrtiszti
Főiskolának, azt válaszolta, a későbbiekben majd egyetemi karrá válhatunk. Az egyetem oktatási rektorhelyettesével lezajlott hivatalos megbeszélés valósággal megrémített.
Elképzelései szerint egy sor terület oktatását (fizikai felkészítés, sport, lőkiképzés-lövészet, társadalomtudományi ismeretek) átvették volna az egyetem oktatói. Érvelésem,
hogy ezek a területek egymással nem kompatibilisek, egy katonai és egy rendészeti
lövészetet, fizikai felkészítést, pszichológiát stb. nem lehet összehasonlítani, láthatólag
nem hatottak rá. Úgy számoltam, ha ezek az elképzelések megvalósulnának, a főiskola
2009. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Diplomásoknak. Oktatási és Kulturális Minisztérium,
Budapest, 2008. november, nyilvántartási szám nélkül.
65
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat.
66
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat.
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oktatói állományából csupán körülbelül 85 fő maradna a helyén. Persze azt is megértem,
a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar rendkívüli nyomás alatt állt az 1996-os
évben. A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban67 75 helyet hirdettek meg nappali képzésre három BSc-szakon a kar számára. Ezek közül kettő volt költségtérítéses, az egyik
10 fő büntetés-végrehajtási nevelő és csak 25 fő az államilag finanszírozott, tényleges
tisztképzést végző „katonai vezető” BSc-felkészítés. Az RTF-reugyanekkor különböző
rendészeti szakmai BSc-képzésekre nappali 205 helyet és levelező 230 helyet, összesen
435 fő felvételét engedélyezték.
A mesterszak alapításának másik távlatos, de rendkívüli eredménye az lett, hogy
lehetővé tette egy Rendészettudományi Doktori Iskola (DI) erre történő ráépítését. Igaz,
ehhez a MAB kívánságára pontosítani kellett az eredeti dokumentációt, de nem vált
szükségessé egy új kidolgozása. Nem hiszem, hogy a korábban vázolt költségvetési
és személyi nehézségek mellett valaha is létrejött volna az iskola az önálló RTF-en.
Az eredményes akkreditációhoz szükséges személyi bővítés (törzstagság „erősítése”)
2012-bentervezetten zajlott le. Az ehhez nélkülözhetetlen pénzügyi keretet az egyetem
biztosította. A DI akkreditációjához szükséges dokumentumok 2012. augusztus 31-re
elkészültek és az egyetemi szintű egyeztetést követően ősszel nyújtották be azokat.
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2012. december 7 -énbefogadta a „Rendészettudomány” tudományági besorolást. A MAB a „doktori.hu” internetes felületetet az év végén
megnyitotta a Rendészettudományi Doktori Iskola számára.
Az Erasmus Program beindítása a főiskolán
Az Erasmus Program beindítása a főiskolán szerintem az egyik legjelentősebb lépés volt
az intézet további modernizálása terén, mert radikálisan megváltoztatta az oktatással
kapcsolatos gondolkodást, és kikényszerítette a kapcsolódó dokumentumok átalakítását.
A kezdésre a 2006-osévben került sor, amikor a magyar Erasmus Irodától megkapta
az intézet az Erasmus-nyilvántartási (charter) számot. Bár látszólag nem egy jelentős
kezdeményezés, és évente a tényleges részvétel „csupán” 15-20-30 főt érintett, hatásában
én mégis többnek ítélem a kezdeményezést. A program maga uniós költségvetésből hallgatók külföldi tanulmányait és szakmai gyakorlatát, oktatók, valamint munkatársak (például könyvtári dolgozók) hat-tíznapos külföldi tapasztalatszerzését fedezte, esetenként
külföldi tanintézetekkel közös rövid idejű tanfolyamjellegű felkészítést finanszírozott.
A külföldi tanulmányoknak egy szemeszterre, legalább 3 -4 hónapra, a szakmai gyakorlatnak 13 hétre kellett kiterjednie, és nem tette lehetővé a honi iskolai tanév/szemeszter
halasztást. Milyen okból emelhetjük ki ezt a kezdeményezést az iskola többi jelentős
erőfeszítése közül? A beindításhoz teljes oktatási szemléletváltásra lett szükség. Külföldi
tanulmányok és szakmai gyakorlatok ilyen mértéke még sosem jelentkezett a főiskola
történetében. A végrehajtására sem az oktatói állomány, sem pedig a hallgatók nem voltak felkészülve. Egyébként a hallgatók esetében jelentkezett a kevesebb nehézség, mert
közülük sokan nyelvtudás vonatkozásában közelebb álltak az új kihívásokhoz. Az addig
jó, de a jövőbeni elvárások számára már túlságosan merev „Tanulmányi és Vizsgasza1996. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, Oktatási Minisztérium, Budapest, nyilvántartási szám
nélkül.
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bályzat” nem is tette lehetővé ennek az új lehetőségnek a kihasználását. Az oktatói állomány körében ekkor (2006) szinte alig volt tanárunk, aki vállalta a külföldre menetelt,
nem is beszélve az esetleg hozzánk érkező külföldi hallgatók idegen nyelven történő
oktatásáról, ami azonnal jelentkező kihívás lett, hiszen a program oda-vissza működött
(kiutazás, fogadás), és ezt a munkát is fel kellett vállalni a csatlakozással. Mivel a többség
nem beszélt biztonságosan egy idegen nyelvet, néhányan az egész folyamat értelmét is
megkérdőjelezték, mint egy polgári iskolában lehetséges, de a rendészeti felkészítésben
szükségtelen valamit. A már futó oktatási rendszert és az érvényben lévő szabályzásokat
meghatározóan módosítani kellett. A mai viszonyok mellett nyilvánvalóan semmi különöset nem jelent, de olyan új megoldások léptek akkor hatályba, mint tantárgyak görgetése
és vizsgáik letétele esetleg egy szemeszterrel később; eltérés az általános vizsgarendtől,
vizsgaidőpontoktól; külön késleltetett felkészülés a külföldről történt hazatérést követően;
külföldön szerzett kreditpontok és a külföldön teljesített szakmai gyakorlatok elismerése, a leckekönyv ilyen jellegű aláírása. Mintha az ördög lépett volna be a templomba,
legalábbis néhányan az előkészítő megbeszéléseken ilyen értelemben foglaltak állást.
Oktatástechnikailag, szervezés szempontjából sem bizonyult egyszerűnek az utazások
feltételinek megteremtése. A szakmai gyakorlat 13 hetének összehozásához a jelentkező
hallgató a júniusi vizsgaidőszakot két héttel előbb befejezte, majd a többiek ezt követő
négyhetes hazai szakmai gyakorlatát, a saját nyári szabadságát és a következő szemeszter
első két hetét „rakta össze”, hogy kiutazhasson. A kezdeti időszakban még sok nyugati
rendészeti főiskola nem volt az Erasmus Program tagja, velük nem lehetett kooperálni,
polgári tanintézeteket kellett keresni. A program hátterében egy kiszolgáló rendszert
hoztunk létre, ami csak látszólag volt egyszerű feladat. A tanintézetek, illetve a szakmai
gyakorlaton fogadó szervekkel szerződést kötöttünk, hasonlóképpen a hallgatókkal is.
A tevékenységhez egy erre függetlenített munkatársat alkalmaztunk Pesti Tünde személyében, mint Erasmus-előadó, aki jól beszélt németül és angolul, és támaszkodtunk
Kiss Rita asszony kitűnő angol felkészültségére, aki az intézmény 2003-ban alakult
Nemzetközi Irodájában dolgozott. A munkatársaink rendezték az idegen és magyar
nyelvű dokumentációkat, tartották a kapcsolatot a kiutazottakkal, elkészítették a pályázati felhívásokat, toborozták a hallgatókat, mentorai voltak egész itt-tartózkodásuk alatt
a külföldi hallgatóknak, szemeszterenként a program lejártával elkészítették a beszámolókat, elszámolásokat az országos Erasmus-központ számára. Blaskó Béla tábornok
vezette azt a felvételi bizottságot, amely ismétlődően megítélte a jelentkezőket, kiosztotta
a helyeket és ezzel a főiskolán meglévő személyes tekintélyével jelentősen alátámasztotta
a program eredményességét.
Minden tevékenység az elején nehézségekbe ütközhet, amíg ki nem növi gyermekbetegségeit. Esetünkben az első partnerek megkeresése bizonyult a legnehezebbnek.
A német nyelvterület még viszonylag egyszerűbbnek bizonyult az akkor fennállt jó
kapcsolatok és a németekre jellemző nyitottság, kezdeményezőképesség jóvoltából.
De már ekkor is a hallgatók részben angol nyelvterületre szerettek volna kijutni, ezt
egyébként szakmailag és az angol nyelv domináns helyzete miatt már akkor a németnél
jelentősebbnek ítéltük. És szinte azonnal megjelent a francia (az iskolán francia nyelv
oktatása is folyt), spanyol nyelvterületre történő utazás igénye, miközben lényegében
ezekben az irányokban komoly kapcsolatokkal nem rendelkeztünk. Számtalan módszert
vettünk igénybe a lehetőségek felkutatására. Ezek között szerepelt az addig nem ismert
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intézményekkel folytatott levelezés; az Országos Rendőr-főkapitányság, a Közép-európai
Rendőrakadémia segítségének igénybevétele; a Magyarországon dolgozó külföldi rendészeti attasék felkeresése; az internetről kikeresett szervezetekkel kapcsolat felvétele;
a főiskolán képzést megrendelő országos hatáskörű szervek segítségnyújtása; egyes
tanszékeink (vám, büntetés-végrehajtás) külföldi kapcsolatai; a külföldi tanintézetek
Erasmus-felhívásai; és saját személyes ismeretségi köreink aktivizálása.
Külön rendkívüli kihívást jelentett az idegen nyelvű (angol, német) tantárgyak felajánlása, egy elfogadható kínálat biztosítása, ami a fogadás előfeltétele. Mindenki elképzelheti, mit jelent egy 15–30 órás más nyelven tartott tantárgy megtartása, az arra történő
felkészülés.
A gazdasági igazgatóság számára is hirtelen jelentkezett plusz terhet hozott a program, és azt végül zokszó nélkül vállalták. Az Erasmus-pályázattal elnyert pénzt (eurót)
külön számlán kellett kezelniük a számtalan elszámolással, szállásszámlával, repülőjeggyel együtt. Rendezték a kifizetéseket, a külföldről beérkezett okmányok befogadását.
Az iskola fokozatosan romló anyagi feltételei mellett a lassan amortizálódó kollégiumi
épületben elfogadható elhelyezést biztosítottak a külföldi diákoknak frissen kifestett szobákkal, bútorral, hűtővel, ágyneművel. A kezdést követő öt évben a program pályázatán
243 890 euró támogatásban részesültünk, ez akkori áron számolva 6 4–65 millió forintot
jelentett. Ezt az összeget a főiskola szűkös költségvetése nemzetközi feladatok ellátására
évente fordított 2 –3 milliójával (Ft) hasonlíthatjuk össze. Lényegében a 19–20 éves hallgatóink fejenként több százezer forintot kaptak, és ennek külföldön felhasznált részéről
még számlát sem kellett hozniuk. A hallgatók számlájára a támogatás 90%-át az indulás
előtt, a fennmaradó 1 0%-át a hazaérkezés és az elszámolást követően utaltuk át.
Külön speciális lehetőség volt az Erasmus Intenzív Program keretén belül két külföldi
tanintézettel, a Lyoni és a Bochumi Egyetemmel közösen kéthetes oktatást szervezni
„A kritikus infrastruktúrák védelme” című projekt keretében. A három iskola azonos
létszámú csoporttal vett részt. A helyszínt, felszerelést a főiskola biztosította, a szállást
a vámőrség adta. A német nyelvű oktatás hallgatót és oktatót egyaránt igénybe vett
(kivéve a németeket, különösen a franciákat). A három alkalomra szóló pályázattal elnyert
programot az Erasmus Iroda finanszírozta.
Milyen eredményeket hozott az Erasmus Program az első négy évben a 2009/2010. tanév
végéig:
– Külföldön tanult 2 8 fő hallgató 1 3 különböző egyetemen 7 országban.
– Nálunk tanult 28 fő hallgató 7 országból.
– 40 fő hallgató szakmai gyakorlaton vett részt.
– 23 fő oktató vett részt külföldi hospitáción 10 különböző országban.
– 12 fő külföldi oktató volt nálunk 5 országból. (Fórizs, 2008., 2010. A, B)
Összességében az Erasmus Program beindítását a főiskola egyik eredményes modernizációs lépésének tekintem:
– Hozzájárult az oktatók és a hallgatók idegen nyelvi és azon belül a szaknyelvi
képzéséhez.
– Lépésről lépésre felkészítette az oktatókat az idegen nyelvű foglalkozások tartására.
– Szélesítette a résztvevők szakmai és általános látókörét.
– Jelentősen megnövelte az intézmény külföldi kapcsolatrendszerét.
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar – A rendészeti
felsőoktatás fejlődése és fejlesztése

Hautzinger Zoltán68
A rendészeti felsőoktatás kialakulása és fejlődése
A rendészeti tisztviselői képzés igénye már a 19. század második felében felmerült
a rendészeti publicisztikákban. A Közrendészeti Lap 1872. november 10-iszámában
megjelent írásban ezt olvashatjuk: „Miután pedig hosszas tapasztalataink meggyőztek
arról, hogy bármily rendszerre á lapitassék is a rendőrség ujjá szervezése, ez csak akkor
fog megfelelni hivatásának, ha a rendőri közegek a rendészeti tudományban elméletileg
is kiképeztetnek.”
A fent említett folyóirat szerkesztőjének, John Lajosnak a gondolata nem pusztán
egy rendészeti iskola megalapítására irányult, hanem a rendészeti tudományok, úgymint
a rendészeti iskolarendszerű képzés egyik legfontosabb tartalmi elemének a művelésére
is. Ezzel kapcsolatban e cikkben ráadásul még azt is olvashatjuk, hogy „[á]ltalános
a hit, hogy a rendőr, szolgálata alatt begyakorolja magát, és teendőivel megismerke68

A szerző r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, NKE RTK
237

50 éves a rendészeti felsőoktatás

dik. De ezen nézetet határozottan kárhoztatni kell, mert van ugyan sok ügyes ember,
kit az élet iskolájában szerzett tapasztalások leleményessé, hivatalos eljárását correctté
tesznek, ez az azonban csak kivételes eset, és ezek is addig míg állásukkal megismerkednek a legjobb szándék mellett is, egyesek roppant kárára, nagy hibákat követnek
el; általánosságban pedig éppen nem fogadható el, mert az éppen olyan volna, mintha
a vegyészettel, – a nagy természet igazságainak eme fürkésző rendőrségével tökéletesen
ismeretlen egyén, a vegyészi konyhába állittatnék, és tőle az követeltetnék, hogy a már
felfedezve levő igazságok mindegyikét ujra fedezze fel. Vagyis fáradságos kisérletek
és buvárlatok által”. A magyar polgári állam kialakulásakor vált világossá tehát annak
követelménye, hogy a még oly gyakorlatias hivatás esetében is, mint a rendőrségi tisztviselő vagy rendőrtiszt, nem elegendő pusztán a praxis megismerése, a mindennapokra
jellemző gyakorlat követése, és ily módon a szolgálathoz elengedhetetlenül fontos jártasság megszerzése, hanem már a hivatásba lépést megelőzően szükség van a legfontosabb
ismeretek elsajátítására. Ezzel kapcsolatban különösen figyelemre méltó a következő
gondolat: „Nálunk Magyarhonban a rendészet ügye egészen uj kérdés, […] Rendőri
szakmunkáink nem lévén, okvetlen szükséges, a közigazgatási hatóságok rendőri alantas
közegeivel ezen tudományt, alapjától kezdve megismertetni, erre pedig legczélszerűbb
lenne egy rendészeti tanszék felállítása; melynek tantárgyai, főbbek a rendészet körébe
eső jog, – ember és arcisme, – kutató módok különfélessége, – a bűnök osztályai, ezek
életmódja és szokásainak ismertetése – szolgálati illemtan stb. vonának.”
A rendészeti tanszék, a rendészeti iskola és a rendészettudomány összekapcsolódására
tett kezdetleges javaslatok és érvek ellenére az intézményszerű tisztképzés elindulására
azonban szinte napra pontosan ötven esztendőt kellett várni. A rend című rendészeti
és társadalompolitikai szaklap adta közre, hogy 1922. november 2 2-énaz egyik budapesti
laktanyában nyitották meg a magyar királyi államrendőrség országos szaktanfolyamait
mint „egy új és korszakos jelentőségű kulturális szervet, másszóval, a rendőrfőiskolát,
a rendőrakadémiát.” A tanfolyamnak keresztelt első magyar rendőrtisztviselő-képző
intézmény jogi alapjait a 3720/1922. M. E. sz. rendeletnek a rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyamra és a rendőrtisztviselői felső tiszti vizsgára vonatkozó intézkedései
végrehajtására kiadott 66,900/1922. sz. B. M. rendelet jelentette. E jogszabály első fejezete
szerint „a rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam célja a magasabb rendőri szakoktatás kifejlesztése és a tisztviselői tiszti vizsgára való előkészítés” (1. §). Szervezetét
pedig úgy írja le, hogy „a rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam a rendőrtisztviselői
tiszti tanfolyam kiegészítő része és ezzel együtt egységes szervezeteket alkot. Mindazok
a rendelkezések tehát, amelyek a tiszti tanfolyam felügyeletére és igazgatására, valamint
ügykezelésére nézve megállapíttattak, a továbbképző tanfolyamra nézve is változatlanul fennállanak” (2. §). Maga a jogszabály még részletesen rendelkezik többek között
a hallgatók felvételéről vagy a képzés kimeneti követelményeiről. Ennek értelmében
a rendőrség felügyelői és fogalmazói karában csak a rendőrtisztviselői tiszti vizsgát
tett személyeket lehet véglegesíteni, a tiszti vizsgához pedig az eredményes egy éves
próbaszolgálaton és az egy éves tanfolyamon keresztül vezetett az út.69
A képzés olyan szakokon folytatódhatott, mint 1. a rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam,
2. rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam, 3. detektív- és detektívfelügyelői tanfoSallai János: Visszatekintés a felsőfokú rendészeti képzés kialakulására. Határrendészeti Tanulmányok,
(2016), 4. 57.
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lyam, valamint 4. országos törzstisztképző tanfolyam. Tantervében pedig éppúgy megtalálhatók voltak az államrendészetre, valamint az állami rendőrség szolgálati és fegyelmi
szabályzatára vagy ügyviteli szabályzatára vonatkozó kurzusok, mint a büntetőjog, bűnvádi perrendtartás, közigazgatási jog, avagy a törvényszéki orvostan és az elmekórtan.
Bár e többszintű és szakmai tartalmú képzés magán hordozta a graduális képzés bizonyos
elemeit, a folyóiratban megjelöltekkel ellentétben mégsem lehetett a napjaink értelmezése szerinti rendőrfőiskolának vagy akadémiának tekinteni. Ennek alapvető oka pedig
a képzési időben, illetve a szervezet által kiállított oklevél minőségében is keresendő.
A rendészeti képzés intézményszerű felsőoktatási minőségének feltételei – több
iskolaszerű vagy akadémiai megoldást követően70 – csak az 1970-esévek elejére álltak össze. Először egy törvényerejű rendelet határozta meg, hogy az 1971/72. tanévvel
budapesti székhellyel Rendőrtiszti Főiskolát kell létesíteni.71 E jogszabály meglehetősen
szűkszavúan rendelkezett a főiskola alapvető funkcióiról. Mindössze a képzés feladatát
(a belügyminiszter által meghatározott tiszti munkakörök betöltéséhez szükséges politikai, szakmai képzés nyújtása), a képzési időt (hároméves nappali és négyéves levelező),
valamint azt határozta meg, hogy a főiskola tantervét a belügyminiszter az oktatási
miniszterrel egyetértésben hagyja jóvá, az államvizsga-bizottságok elnökeit – a belügyminiszter javaslatára – az oktatási miniszter nevezi ki. E rövid jogi norma intézménytörténeti jelentősége ugyanakkor vitathatatlan: egy felsőoktatási intézményről és hozzá
rendelt képzésekről rendelkezett úgy, hogy annak működésébe közvetlenül bekapcsolta
az oktatási igazgatás legmagasabb fórumát. Ezzel pedig megteremtette annak lehetőségét, hogy a főiskolán megszerzett oklevél, a képesítés általános fokozata szempontjából,
egyenértékű legyen bármely más főiskolán szerzett oklevelekkel.72 Emellett a főiskolai
oklevél a jogi karok esti, illetőleg levelező tagozatán a művelődésügyi miniszter külön
utasításában meghatározott tanulmányi kedvezményekre is jogosított.73
Maga a képzés kezdetben politikai nyomozói, katona elhárítói, idegen nyelvi, igazgatásrendészeti, bűnügyi nyomozói, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és büntetés-végrehajtási szakokon indult.74 Az oktatást olyan tanszékeken végezték, mint a Marxizmus-Leninizmus Tanszék, Állambiztonsági Tanszék, Államjogi- Igazgatási és Rendészeti
Tanszék, Büntető- Büntetőeljárásjogi Tanszék, Bűnügyi és Kriminálpszichológiai Tanszék, Büntetésvégrehajtási Tanszék, Kriminalisztikai Tanszék, Katonai Tanszék, Nyugati
Nyelvek Tanszéke és az Orosz Nyelvi Tanszék.
A Rendőrtiszti Főiskola működésének négy évtizedében az oktatási és a tanszéki
struktúra megélt jónéhány változást. Előbbit érintően elsősorban az alaptanterv módosulásait, illetve az úgynevezett bolognai rendészeti felsőoktatás kialakítása következtében
70
Ezt közvetlenül megelőzően a rendőrtisztképzés a BM Idegen Nyelvi Főiskola és a Rendőrtiszti Akadémia keretében, nem felsőoktatási intézmény keretében folyt.
71
Vö. Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről szóló 1 971. évi 3 9. törvényerejű rendelet
72
Vö. a Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 39. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló
4/1971 (X. 19.) BM-MM együttes rendelet
73
E kedvezmények keretében például a jogi karok dékánjai mentesíthették a hallgatót a Rendőrtiszti
Főiskolán vizsgával lezárt tantárgyak foglalkozásai és a szakirányú képzésben részvétel alól, továbbá
elismerhették a főiskolai évközi vizsgákat és szigorlatokat, valamint a szakdolgozatot. Vö. a Rendőrtiszti
Főiskolán szerzett oklevél alapján a tudományegyetemek állam- és jogtudományi karain folytatható tanulmányok szabályozásáról szóló 164/1971. (M.K. 22.) MM utasítás
74
Vö. A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 0 10. sz. parancsa
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létrejött bűnügyi, valamint a rendészeti igazgatási szak létrejöttét kell megemlíteni.75
Utóbbi tekintetében pedig a rendszerváltoztatást követően a politikai kurzusokért felelős
oktatási szervezeti egységek megszűnésére, illetve bizonyos egymáshoz kapcsolódó
bűnügyi vagy rendészeti tematikák összekapcsolódása vagy szétválása miatt újabb tanszékek alakulására kell gondolni. Így létesült a rendszerváltoztatást követően közvetlenül,
1990-bena Társadalomtudományi Tanszék, az Informatikai Intézet, valamint a Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke, 1991-ben a Vám- és Pénzügyőr Tanszék, 1992-ben
a Határrendészeti Tanszék, 2 000-bena Katasztrófavédelmi Tanszék, 2 002-bena Vezetéselméleti Tanszék.76 A szervezeti struktúra bővülésével újabb szakok is megjelentek,
mint a pénzügyőri, a határrendészeti, a karasztrófavédelmi szak vagy – kezdetben még
nem önálló tanszék gondozásában lévő – magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti
képzés.
Említésre érdemes még, hogy az 1990-esévek második felében – a főiskola működésének kezdeti éveihez hasonlóan – a rendőrtisztképzés továbbra is jó alapja maradt
a jogászképzésnek. Ez olyan tagozatok megjelenését jelentette a jogtudományi karokon
(például a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán), amelyek alaptantervének kialakítása tekintettel volt a Rendőrtiszti Főiskola képzési követelményeire.77
Ennek révén a főiskolai oklevél birtokában könnyített körülmények között, de egyetemi
kötelezettségekkel terhelten szerezhettek jogászképesítést rendőr- (határőr-, pénzügyőrstb.) tisztek.
A rendészeti felsőoktatás profilváltása és fejlesztése
A rendészeti felsőoktatás fentebb vázolt evolúciója megmutatta, hogy a rendőrtisztés más hivatásrendi tisztképzés a szaktanfolyami és az akadémiai rendszertől mintegy
öt évtized alatt jutott el az intézményesített, más felsőoktatási képzéssel egyenértékű,
sőt a jogi képzéshez jelentős kedvezményeket biztosító főiskolai képzésig. A bolognai
folyamat akkreditációjával ráadásul a rendészeti felsőoktatás azt is bizonyította, hogy
képes – hacsak indokolt korlátokkal is – az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozni.
Ehhez jött további adalékként az alapképzési szakokra épülő rendészeti vezető mesterképzési szak indítása a 2006/2007. tanévtől. A rendészeti felsőoktatás főiskolai szintű
működése azonban ezen a ponton már elérte intézményi és működésbeli maximumát.
A további fejlődés feltételei már csak egyetemi keretek között valósulhattak meg.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulása a rendészeti felsőoktatás történetében éppolyan mérföldkőnek számít, mint a Rendőrtiszti Főiskola létesítése. A főiskolai jogutódként említhető Rendészettudományi Kar az egyetemi lét első évtizedében
forradalmi megújításnak lehetett tanúja. Nem csak új tanszékek (például Bevándorlási
75
Virányi Gergely: Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó, 2019. 361; 448–453.
76
Még a Rendőrtiszti Főiskola fennállása alatt született döntés a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék alapításáról is, de ez az oktatási szervezeti egység és a hozzákapcsolódó migrációs szakirány már
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara keretében kezdődhetett meg.
77
Herke Csongor – Tremmel Flórián: A Rendőrtiszti Főiskolt végzettek levelező képzéséről. Jura, 8. (2002),
1. 121.
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Tanszék, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék stb.) és új alapképzési
szakok (a tisztjelölt jogállás bevezetésével négyéves nappali munkarendben is folyik
oktatás), valamint szakirányok (például bevándorlási szakirány, kibernyomozói szakirány stb.) jöttek létre. További mesterképzési szakok alakultak (biztonsági szervező,
katasztrófavédelmi, kriminalisztikai, polgári nemzetbiztonsági), nem utolsósorban
a Rendészettudományi Doktori Iskola keretében megkezdődhetett a doktori képzés is.
A rendészeti felsőoktatás napjainkban így teljeskörűen képes megfelelni legalapvetőbb
funkcióinak. Az oktatás a közszolgálaton belül, a közigazgatáshoz, a honvédelemhez
és a polgári nemzetbiztonsághoz harmonizálva valósul meg.78 Ennek bizonyítéka pedig
nemcsak a képzési struktúrában, hanem az egyes alaptantervekben is megfigyelhető.
Az alapképzés profilja a legkomplexebb. Az úgynevezett ludovíceum tárgyakon
keresztül megtalálható benne a hagyománytisztelet és az általános műveltség, kultúra
és értékek fejlesztése, de ez a tantárgycsoport felelős azért is, hogy az államtudomány és a közszolgálatiság számos szegmensével is megismerkedhessenek a hallgatók.
Ezutóbbi kategóriához tartoznak az állam és kormányzás, a honvédelem, az európai
tanulmányok, a nemzetközi politika és biztonság, a fenntartható fejlődés és az információs társadalom. Természetesen az alapképzés hangsúlyosabb részét azok a kurzusok
jelentik, amelyek a rendészeti (rendőri) alapképzéshez elengedhetetlenek. Ezek egy
része közös ismeretanyagként az általános szolgálati ismeretekhez és képességekhez
(például lőkiképzés, önvédelem), illetve rendészetelméleti és történeti tudnivalókhoz
kapcsolódnak, másik része pedig a szakmai ismeretek révén az egyes szakrendészeti
területekhez (bűnügyi, bűnüldözési, gazdaságvédelmi, informatikai bűnüldözői, valamint büntetés-végrehajtási, határrendészeti, idegenrendészeti-bevándorlási, igazgatásrendészeti, közbiztonsági, közlekedésrendészeti, pénzügyi rendészeti és nyomozói,
katasztrófavédelmi stb.).
Az egyetemi minőség legfontosabb közvetítői az egyes mesterképzési szakok. Ezek
sorában – főiskolai időkben elindult rendészeti vezető mesterképzési szak mellé – immár
a Rendészettudományi Karra akkreditálták a biztonsági szervező, a kriminalisztikai,
a katasztrófavédelmi vagy éppen a polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakokat.
Ezek – valamint az alapképzések – révén a rendészeti egyetemi képzés napjainkban lefedi
a rendészeti igazgatáshoz, a bűnügyi munkához, a rendészetelmélethez, nem utolsósorban
az egyes szakrendészetekhez kötődő képzési területeket. Emellett a 21. század harmadik
évtizedére szinte minden rendészeti gyakorlatot folytató, felsőoktatási oklevéllel rendelkező munkatársa számára elérhetővé vált egyetemi diploma megszerzése a rendészettudományon belül, és már nem feltétlenül kell más tudományok (állam- és jogtudományok,
hadtudomány stb.) területén mesterképzést folytató egyetemekre felvételizni a diploma
megszerzése érdekében.
A rendészettudományi képzés legfontosabb jelenkori eredménye kétségtelenül a Rendészettudományi Doktori Iskola megalapítása volt, amely egyúttal felfogható is volt egy
meglévő tudományos igénynek megfelelő válasznak, de szakmai hiátus pótlásának is,

78
Kovács Gábor: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint a közszolgálati képzés bázisa; a jelenlegi helyzetkép, jövőbeni változások, fejlődési tendenciák és kihívások. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények,
(2012), XIII. 372.
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amely elengedhetetlen e tudományág önálló fejlődéséhez.79 A rendészettudomány területén e doktori iskola működését megelőzően is folytak kutatások, de ezek nem a rendészettudományi ismeretek bázisán zajlottak, hanem olyan doktori iskolákban (különösen
a Hadtudományi Doktori Iskolában, Katonai Műszaki Doktori Iskolában, jogtudományi
doktori iskolákban stb.), amelyek tudományos profilja kapcsolódhatott a rendészethez
vagy magához a rendészettudományhoz.
A fentebb vázolt intézményi fejlődés ugyanakkor a meglévő eredmények és érdemek
ellenére sem állhat meg. A bűnüldözés és a rendészet területén még további kihívások
tapasztalhatók, amelyek közvetlenül támogathatják úgy a tudományos kutatásokat, mint
magát az egyetemi képzést. Ezek körében más felsőoktatási intézményi együttműködés épp olyan fontos lehet, mint saját kutatások folytatása. Előbbit érintően még várat
magára olyan közismert, de önálló képzéssel nem rendelkező professziók felsőoktatási
kimenetének biztosítása, mint a kriminálpszichológia vagy a kriminálpedagógia. Utóbbit
érintően pedig indokolt volna önálló kutatóintézmény működtetése olyan ismeretekre,
amelyek a bűnüldözés vagy a közrendészet területén hasznosítható természettudományi
eredmények fejlesztését célozhatják meg. Erre konkrét példák ugyan már említhetők,80
de különösen indokolt lenne egy kriminalisztikai kutatóintézet létrehozása is, amely
az egyes nyomozó hatóságok és a Nemzeti Szakértő és Kutatóközponttól elkülönülve,
de releváns szakértelemmel támogathatná a bűnügyi nyomozás krimináltechnikai tudományos és szakmai előrehaladását.
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Ilyen a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriuma, amely 2 021-bennem csak rendészeti tematikákban kezdte meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, emellett a Rendészettudományi Karon
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Egy iskolateremtő személyiség – Finszter Géza

Korinek László81
Nem állítjuk, hogy Finszter Géza hozta létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát, de még a jogelődök egyikének az alapításában sem játszott meghatározó szerepet. Persze az „iskolateremtő” kifejezésnek nem is ez a valódi tartalma.
Olyan tudósokra alkalmazzák, akik saját tanaikkal jelentős hatást gyakorolnak szakmai
környezetükre, markáns nézeteik követőkre találnak.
Ilyen iskolateremtő egyéniség Finszter Géza. Személyisége és munkássága rendkívül
nagy befolyást gyakorolt nem csupán a szakmai felsőoktatásra, hanem az egész magyar
rendészettudomány fejlődésére. Oktatói és kutatói pályája távolról sem merült ki ennek
a diszciplínának a művelésében, az állam- és jogfejlődésnek a rendszerváltozástól máig
felmerült szükségletei azonban óhatatlanul előtérbe tolták a közbiztonság és a közrend
védelmének igazgatási problémáit. Finszter Géza érzékelte a kihívásokat, és reagált
azokra.
Jelen kötetben nem laudációt szándékozunk írni, inkább az elméletnek és ahhoz
kapcsolódóan az oktatásnak a gyakorlati munkával szembeni – sokak által hangsúlyozott – feszültségeiről szólunk egy tudós professzor tevékenysége kapcsán. Tipikusan
a teóriát elutasító – sőt azt megvető – szakemberek hangoztatják a „jogászkodás” munkát
hátráltató szerepét is. Finszter Géza az egész munkásságával tagadja ezeknek a felfogásoknak a létjogosultságát. Megjegyzendő, hogy gyakran hasonló ellenállás mutatkozik
a bűnüldözésben dolgozók körében a kriminológia eredményeinek fogadtatásában.82
A jelzett – határozott álláspontunk szerint téves felfogáson alapuló – ellentmondás
feloldására Kurt Lewin csattanós választ adott: „Nincs gyakorlatiasabb egy jó elméletnél.”83 Igaza van. A napi problémák és a konkrét helyzetek sokfélesége, a szabályozást
is megnehezítő változások éppen hogy nem a tudósok részéről általánosított tételek
feleslegességét, hanem inkább azok iránytűként, kapaszkodóként való felhasználását
teszik szükségessé. Ha nincsenek ilyen tudományosan kidolgozott támpontok – például
a rendészet területén –, akkor marad az a helyzet, amelyet Finszter Géza úgy jellemzett:
„az államigazgatásnak az a területe, ami a leginkább van kiszolgáltatva a napi rögtönzéseknek, a politikai csatározásoknak, és a legjobban nélkülözi a stratégiai szemléletet,
a közszolgálat szakmaként való elismerését.”84
Mindezek hangsúlyozása mellett is szükséges leszögezni, hogy Finszter professzor
nem szobatudósként jutott el a rendészettudomány elméleti megalapozásáig. Elmondhatjuk, hogy a legkeményebb „frontvonalakon” élte meg azokat a problémákat, amelyekre
válaszokat, megoldásokat keresett. Ő maga soha nem titkolta, hogy az egyetem elvégzése
után, bírósági gyakorlatát követően viszonylag hamar bekapcsolódott az állambiztonsági
A szerző akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke
Lásd erről: Korinek László: Ment-e a kriminológia által a világ elébb? Kriminológiai Tanulmányok
57. Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 2 020. 20–38.
83
Kurt Lewin: Constructs in psychology and psychological ecology. University of Iowa Studies in Child
Welfare, 1 944. 27.
84
Finszter Géza: A rendészet elmélete. Budapest, KJK Kerszöv, 2003. 13.
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munkába. A Belügyminisztérium Vizsgálati Osztályán naponta szembesült a jogi értékek (sőt normák) és a politikai elvárások konfliktusával. Bizonyítható, hogy az előbbiek
prioritását szorgalmazta, már csak azért is, mert a törvényes előírások maguk is politikai
folyamatok, megfontolások eredményei, de nem ugyanazon a szinten, mint ahol a napi
kívánságok kifejeződtek. Ez a legfontosabb mondanivalója az állam elleni bűncselekményekről írt (kandidátusi) 1983-as értekezésének, ami a szakirodalom feldolgozása
mellett nyilvánvalóan támaszkodik a szakmai munkájában is érvényesített felfogására.
1988-banPajcsics Józseffel kidolgozták az állambiztonság védelmi rendszerének átalakítási tervét, amely jó alapja lehetett volna az akkor már napirenden lévő, a demokratizálás
és a jogállamiság irányába mutató folyamatba illeszkedésnek.85 Nem lett az, de erről
már nem a szerzők tehettek. Biztonsággal mondható, hogy a reformok elmaradása volt
az egyik oka annak, hogy a rendszerváltozás időszakában bekövetkezett megrázkódtatás
(a Dunagate-botrány) után a szervezetet feloszlatták.86 Megjegyzendő, hogy Finszter Géza
ehhez is hozzájárult annyiban, amennyiben a titkosszolgálati visszaélések kivizsgálását
végző minisztériumi bizottság tagjaként részt vett a történtek – és a lehetőségek keretei
között az okok – feltárásában.87
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat jogelődjénél vezetőként tevékenykedett, majd
a Belügyminisztérium főosztályvezetőjeként működött közre – egyebek mellett – a rendőrségre vonatkozó szabályozás előkészítésében. A 70-es évektől kezdődően folytatja
oktatói tevékenységét több intézményben (például Rendőrtiszti Főiskola, ELTE). A múlt
század 90-eséveinek közepétől a Rendészeti Kutatóintézet igazgatói posztját töltötte be,
majd az Országos Kriminológiai Intézetnél dolgozott. Tudományszervezői munkássága
is igen jelentős.
Mindezek alapján elmondható, hogy Finszter Géza sokoldalú gyakorlati tapasztalatok
birtokában vállalkozott a rendészettudomány alapjainak és legfontosabb követelményeinek kidolgozására. Iskolateremtő munkája során gondolatait, de még vívódásait is
megosztotta a hallgatókkal, akik így átélhették a jogállami demokrácia formálódásának,
esetenként deformálódásának folyamatát, problémáit.
Az első feladat – bármennyire furcsa – a tudomány tárgyának megtalálása volt.
Rendészet hiányában az arra vonatkozó ismeretanyag összegyűjtése és feldolgozása
nyilvánvalóan értelmetlen. Márpedig a hivatalos felfogás szerint „a rendészet olyan
jogérvényesítési módozat, amely jogági sajátosságokkal nem rendelkezik” (a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény [továbbiakban: rendőrségi törvény] 3. §-ához fűzött indokolás). Ez a definíció kiszakítja az egész közbiztonságvédelmi tevékenységet a törvényes
kontroll kereteiből. Az a baj, hogy a jogalkotó végig is vitte ezt a megközelítést: a tipikus
rendőri munka például nem illeszkedett a közigazgatási eljárás szisztémájába, ebből adódóan az ilyen tevékenységgel okozott sérelmek orvoslása sem volt biztosított a jogállami
elvárásoknak megfelelően. A Legfelsőbb Bíróságnak kellett kimondania: a közbiztonság
Korinek László: Rendszerváltozás a belügyben. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság, 2014. 43–44.
86
Pajcsics József: A Belügyminisztérium Vizsgálati Osztálya 1 962–1989. Adalékok a pártállam állambiztonsági szervezetének működéséhez. In Hack Péter – Király Eszter – Korinek László – Patyi András
(szerk.): Gályapadból laboratóriumot – Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. Budapest,
ELTE–Eötvös Kiadó, 2015. 36–37.
87
Finszter Géza – Kolláth György – Pajcsics József – Szikinger István – Pallagi Ferenc: Öt év után
a Dunagate-ügyről. Kerekasztal-beszélgetés, vezette: Korinek László. Belügyi Szemle, 33. (1995), 4. 61–81.
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fenntartása körében a rendőrség – meghatározott kivételektől eltekintve – közigazgatási
hatásköröket gyakorol (1/1999. közigazgatási jogegységi határozat).
Ehhez a felfogáshoz illeszkedett az a tudományos törekvés, amely a rendészet szót
is megpróbálta legalábbis háttérbe szorítani, a közbiztonság védelmére vonatkozóan
a „rendvédelem” kifejezéssel kiváltva azt. Finszter Géza határozottan szembeszállt ezzel
az irányzattal. Rámutatott, hogy militarista megfontolások állnak a megközelítés mögött,
ami békeidőszakban teljesen indokolatlan és elfogadhatatlan. Ezzel szemben – hangsúlyozta – „[a] rendészeti igazgatás a jogállam rendőrigazgatása, más szóval a fizikai
erőszak-monopólium jogállami formája”.88 De még a tipikustól eltérő, szélsőséges helyzetekben is világos különbséget kell tenni a rendőri és a katonai fellépés megengedhetősége, azok keretei között. Ellenkező esetben sok áldozatot követelő hibás beavatkozás történhet.89 A jelenlegi (2020–2021) világjárvány időszakában például géppuskás
(ráadásul a fegyvert demonstratíve a mellükön viselő) katonák kísérik a járőröket, akik
alapvetően a kijárási korlátozások, valamint a maszkviselés szabályainak a betartását
ellenőrzik. Eddig (2021. 04. 18.) tragédia még nem történt, de emlékeztetünk arra, hogy
a dramaturgia szabályai szerint a színpadon elhelyezett puska előbb-utóbb el fog sülni.
Az utcán egy kb. 5 éves kisfiú megkérdezte az édesanyját: Miért lóg a katona bácsikon
az a puska? A teljesen logikus válasz, hogy le tudják lőni az embereket.
A közigazgatási meghatározottság a mondottak szerint egyáltalában nem volt magától
értetődő, annak rögzítése tehát a rendészet tudománya számára is fontos alaptétel. Azt
lehet mondani, hogy – gyakran éppen Finszter Gézára hivatkozva – ma már általánosan
elfogadott ez a kiindulási pont.90
Mindezek ellenére meg kell jegyezni, hogy a rendészet közigazgatási jellegének
megszüntetése nem jelentette automatikusan az ebből eredő következtetések levonását és a rendszer, valamint a működés annak megfelelő átalakítását. Finszter Géza ezt
némi túlzással a rendészetpártiak vereségeként értékelte. Rámutatott, hogy a rendészet
nem került vissza a civil közigazgatásba, nem valósult meg a joguralom követelményéből adódó számos kívánalom, az önkormányzatok felelősségének intézményesítése.
Az emberi jogok védelme – például a rendőri brutalitással szemben – sem kielégítő.
Mindezt 2003-ban írta.91 Lényeges változás azóta sem történt, bár egyes területeken
(így az önkormányzati rendészet szabályozásában) van pozitív változás. Megjegyzendő,
hogy a rendészet civil kontrollja is fórumot kapott (Független Rendészeti Panasztestület),
később azonban (2020-tól) azt lényegében megszüntették.
Finszter Géza „iskoláját” éppen a jogállami, közigazgatási keretek közé illeszkedő
rendészet említett fontos problémáinak a vizsgálata karakterizálja.
Már a fogalom meghatározásánál is felmerült a katonai vagy civil jelleg kérdése.
Tényként állapíthatjuk meg, hogy egyelőre a militarista megközelítés nyomja rá a bélyegét
a rendőrség (és más, úgynevezett rendvédelmi szervezetek) belső struktúrájára, és jelen88
Finszter Géza: A rendészet joga. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar,
2014a. 18.
89
Finszter (2003) i. m. 6 7.
90
Lásd például: Patyi András: Rendészet és jogalkalmazás (néhány gondolat egyes alapfogalmakról).
Magyar Rendészet, 20. (2020), 3. 197–214; Balla Zoltán: A rendészet fogalmának, tartalmának evolúciója.
Belügyi Szemle, 6 5. (2017), 5. 105–115.
91
Finszter (2003) i. m. 6 2–63.

245

50 éves a rendészeti felsőoktatás

tős mértékben működésére is. Kétségtelen tény, hogy mind a honvédelem, mind pedig
a közbiztonság fenntartása körében lényeges változások következtek be a múlt század
második felétől napjainkig. Az sem tagadható, hogy vannak helyzetek, amelyekben
a katonai és a rendészeti funkció egymástól alig elválasztható (például béketeremtés,
békefenntartás). Mindez azonban nem változtat azon, hogy rendeltetését, szerepét illetően
a két intézmény nem mosható össze.
A rendészet militarizálásának (militarizáltságának) kérdése Finszter Géza munkásságában a számára alapvető értékrend érvényesülése szempontjából merül fel. A közhatalom működését minősítő megállapítások elsődleges viszonyítási alapja egyébként
nem is lehet más, csak a kötelezően alkalmazandó Alaptörvény. Itt jegyezzük meg, hogy
rendészettudománynak nevezett kutatási és oktatási tevékenység már a rendőrállam
időszakában is folyt,92 ettől azonban lényegileg különbözik a közbiztonság és közrend
védelmének a törvények uralma követelményeit kielégítő körülmények közötti vizsgálata
és az ebből adódó következmények érvényesítésének szorgalmazása. Ahogyan Finszter
Géza a rendészettan oktatását megalapozó, a téma teljes áttekintését tartalmazó művében
leszögezte: „ez a tankönyv kizárólag az alkotmányos jogállam rendészete számára adhat
hasznosítható ismereteket, valamint gondolati muníciót az elmélet műveléséhez csakúgy,
mint a fegyveres közszolgálat törvényes és eredményes teljesítéséhez.”93 A rendészet
a modern közigazgatás első formája (ezért is meglepő számomra, hogy a rendszerváltás
után egyes kutatók eljutottak az ilyen meghatározottság tagadásához), a polgári alkotmányosság követelményeihez való igazodás azonban a tárgy teljes újragondolását igényelte.94
Ezen belül kiemelendő, hogy a korábbi rendészettudomány a hatalmi (uralkodói)
célok elérésének szolgálatát tekintette elsődlegesnek, a demokratikus jogállami felfogás – és így a Finszter Géza által képviselt kutatói-oktatói megközelítés – azonban határozottan a jogalkalmazás, nem pedig a kötöttségektől mentes problémamegoldás intézményrendszerét látja a rendészetben. Ez utóbbi természetesen távolról sem elhanyagolható,
azonban a tudomány legjobbjainak nézeteivel95 összhangban vallja és tanítja Finszter
professzor: a feladatok teljesítése kizárólag törvényes keretek között történhet. Ahogyan
fogalmazott: „Jogállami értékeket nem lehet jogtiprással megvédeni.”96 Ez általában is
igaz, de a közbiztonság és közrend védelme körében azért van kiemelkedő jelentősége,
mert – ahogyan arról szó volt – itt a fizikai erőszak alkalmazásának a monopóliumáról
van szó, így a közhatalmi fellépés a legalapvetőbb jogokat – így az élethez és az emberi
méltósághoz való jogot – érintheti, esetleg sértheti. Mindamellett Finszter Géza egyéb
veszélyekre is felhívta a figyelmet egyes felfogásokkal szemben. Szerinte a nemrégen
„divatossá” vált menedzserszemlélet például új lendületet adhat a szakmai munkának,

Lásd például: Koi Gyula: A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft Magyarországon.
Állam- és Jogtudomány, 55. (2014), 2. 27–49.
93
Finszter Géza: Rendészettan. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2 018. 10.
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Finszter Géza: A rendészet társadalmi rendeltetése, rendészeti feladatok és funkciók. In Korinek László
(szerk): Értekezések a rendészetről. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar,
2014b, 56.
95
Lásd például: Tomcsányi Móric: Rendészet – közigazgatás – bírói jogvédelem. Budapest, MTA, 1929;
Szamel Lajos: A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest, MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, 1 990.
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a piaci világ viszonyai azonban nem értelmezhetők kritikátlanul a rendészetben, például
a törvényesség követelményének kiemelkedő szerepe miatt.97
Finszter Géza az említetteken túl számos, a demokratikus jogállami rendészet szempontjából jelentős kérdéssel foglalkozott (rendőrség és önkormányzat, magánbiztonság,
a bűnmegelőzés és a bűnüldözés problémái stb.). Ezeket nem csupán társadalmi, hanem
a jogrendszeren belüli összefüggéseikben is vizsgálta, ami a felsőfokú rendőroktatásban
rendkívül fontos. Hallgatóinak zöme gyakorlati munkát követően – vagy éppen annak
során – került kapcsolatba Finszter professzor oktatói működésével. Tőlük elvárta, hogy
a tanultak hasznosságát visszajelezzék, akár úgy is, hogy különvéleményüknek adnak
hangot.98 Ez az interaktív módszer nagyban hozzájárult tanai csiszolásához, fejlesztéséhez.
Monográfiák hosszú sorában adta közre kutatásainak eredményeit. Felmerül az emberben a kérdés, mi volt az a többlet Finszter Gézában, ami az átlag tudósból hiányzik, s ami
őt iskolateremtővé emelte. Bátorság? Tehetség? Következetesség? Nem tudom.
Sokakból a rendészeti szolgálat igazodást, megalkuvást vált ki, de Finszter profes�szorból ugyanez önálló gondolkodást, szókimondást, bátor kritikát.
Hősünk 47 éve oktat a Rendészettudományi Karon – beleértve annak jogelődjét.
Ezen túlmenően tanít az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, valamit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, utóbbin habilitált is. Ismereteim szerint
ő az egyetlen, aki még az egykori Rendőrtiszti Főiskola oktatójaként MTA-doktori fokozatot szerzett. Ezek után – mondhatnám – természetes, hogy választott tagja az MTA
Állam- és Jogtudományi Bizottságának, s alapító elnöke e bizottság Rendészeti Albizottságának.
Tudományos-szakmai elismeréseinek száma nagyon nagy, listájuk szinte felsorolhatatlanul hosszú, de ezek sorából messze kiemelkedik az MTA által adható egyik
legmagasabb kitüntetés, az Eötvös-koszorú.
Nem ismerek más oktatót, aki a mai napig öt tantárgyat hirdetne a karon nappali
és levelező tagozaton, továbbá a doktori képzésben. Mindezt 76 évesen.
Talán ezek tükrében bizonyított a címben olvasható állítás, mert a kar nevében foglalt
tudományt legátfogóbban és legszínvonalasabban Finszter tanár úr művelte az elmúlt
ötven évben.
Nekem elhihetik!
A tanár adott és már csak követők kerestetnek…
A felvétel folyamatos!
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A rendvédelmi tisztképzéssel kapcsolatos követelmények fejlődésének
néhány állomása

Kovács Gábor99
Bevezetés
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, Magyarország egyetlen
rendvédelmi tisztképzéssel foglalkozó felsőfokú diplomát adó intézménye 2021-ben
ünnepli a rendvédelmi tisztképzés létrehozásának 5 0. évfordulóját.100 Ma a 21. századi
körülmények, a magyar felsőoktatás rendszerébe történő teljes betagozódás jellemzi
az intézményt, amely már a létében is sajátos és egyben különleges helyzetben lévő
szervezet. A Rendészettudományi Kar egyedüliként végzi hazánkban a rendvédelmi
tisztjelöltek alap- és mesterszintű felkészítését valamint a rendészettudomány tudományterületen a PhD-képzést.
99
A szerző r. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék
100
Az RTF alapvető feladatait, működésének főbb elveit alapító okmánya a 1970. évi 3 9. sz. tvr.
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A rendvédelmi képzések alapvető célja az idők során sem változott jelentősen. A cél
a megfelelő általános műveltséggel, szaktudással és vezetői kvalitásokkal felkészített,
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek biztosítása a rendvédelmi szféra részére.
Ezen célok elérésére a megvalósuló kiképzés, képzés, oktatás és nevelés rendszerében
minden időben különösen fontos hangsúllyal szerepelt az oktatók felelőssége, akik a jövő
rendvédelmi nemzedékek leendő tisztjeinek, vezetőinek a felkészítését végzik. Bátran
kijelenthető, hogy az oktatási intézmények – minden időszakban – az adott kor sajátosságainak és elvárásainak megfelelve végezték feladataikat. Az oktatási rendszer sajátosságából adódóan az oktatók által végzett munka „eredménye” azonban csak évek múlva
mérhető. Óriási az intézmény vezetőinek és oktatóinak a felelőssége, hiszen mindennapi
munkájukon, felkészültségükön, megújulási képességeiken múlik az az eredményesség,
amely csak évek múlva hat ki magára az adott rendvédelmi szervezetre. Hogyan változott
a tanintézettel és az oktatókkal szemben támasztott követelményrendszer, hová fejlődtek a követelmények, hogyan tudnak megfelelni az intézmények és az oktatók az egyre
növekvő minőségi követelményeknek?
Az oktatókkal és az intézménnyel szemben támasztott követelmények „régen”
Áttanulmányozva és feldolgozva a rendelkezésre álló dokumentumokat megállapítható,
hogy a Rendőrtiszti Főiskolán (a továbbiakban Főiskola vagy RTF) már a kezdetekben
is jól szervezett és részleteiben is szabályozott munka folyt. Az oktató-, nevelőmunkát
a tanszékekre kinevezett hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állományú oktatók
végezték, akik feladataikat a tanszékvezető, illetve a szakcsoportvezető irányításával
látták el. A Főiskolán rendszeresített hivatásos állományú oktatók fokozatai a szakcsoportvezető, a főtanár, a tanár, a tanársegéd voltak. A kinevezett és szerződéses polgári
állományú oktatók oktatói fokozatai ettől eltértek (docens – adjunktus – tanársegéd).
Az oktató, nevelő és egyéb további feladatok ellátására másodállású, nyugdíjas, tiszteletdíjas, illetőleg óraadó tanárokat is alkalmaztak.101
A Főiskola oktatási egységei tanszékekbe tömörültek, amelyeket a tanszékvezető
vezetett. A tanszék már abban az időben is egy vagy több tantárgy (tudományág),
illetőleg a velük rokon tudományok oktatására kialakított alapvető oktatási és tudományos munkát végző szervezeti egység volt. A Főiskolán a tanszékeken belül szakágak
jöttek létre, illetőleg didaktikai elvek figyelembevételével különböző szakcsoportok
működtek.
A folyamatos fejlődés során a Főiskola stratégiai célja az volt, hogy szervesen tagozódjon a magyar felsőoktatási intézmények sorába, eleget téve minden olyan követelménynek, amely a polgári felsőoktatással szemben is elvárás volt.
A Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) 2 009. évi akkreditációs
jelentése alapján az RTF főiskolaként akkreditálhatóvá vált.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB követelményei alapján a Főiskola teljesítette a főiskolával szemben támasztott akkreditációs
követelményeket, azaz:
A Rendőrtiszti Főiskola Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata. Online: https://abparancsok.
hu/node/1490
101
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– A jogi és igazgatási képzési területen több szakon folytatott alap- és mester képzést.
– Rendelkezett a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral.
– Rendelkezett a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő épületekkel – bennük a különböző funkciók teljesítésére alkalmas
terekkel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel –, megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel, kollégiumi
férőhelyekkel, sport- és kulturális létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel,
további szükséges szociális ellátó eszközparkkal).102
Az akkori akkreditációs értékelés főbb megállapításai kiemelik, hogy az oktatás minőségének biztosítására nagy hangsúlyt helyeznek, a doktori fokozatok aránya 10 év alatt
10%-ról 29,5%-ranőtt. Minden félév indításakor egy hetes felkészülésen, továbbképzésen
vesznek részt az oktatók. Példaértékű a fiatal, kezdő oktatók kötelező hospitálása, amit
intézményi szinten szabályoztak. Az oktatók a megtartott órákról naplót vezetnek, amelyben a leadott témakört feltüntetik, az óra megtartását aláírásukkal igazolják. Az oktatás
módszertani kérdéseivel sokat foglalkoznak, folynak a kompetenciaalapú moduláris
képzés bevezetésének előmunkálatai, amelyhez a rendőrségnél meglévő kompetenciatérképet használják kiindulásnak.
2008-bankérdőíves felméréssel munkahelyi elégedettségvizsgálatot végeztek az oktatók körében, az elégedettségvizsgálat eredményét hasznosítják. Az egyes munkakörökre
követelményrendszer létezik, amely a jogszabályi előírásokon kívüli sajátos követelményeket is tartalmazza. Az oktatási tevékenység értékelése rendszeres a tanszékeken
az éves munka önértékelése keretében. A szakmai tanszékeken ún. önértékelő értekezletet
is tartanak, ahol a munkaerőpiaci megrendelő is jelen van. Az oktatók teljesítményértékelési rendszere működik. A követelmények előírt és vállalt részből tevődnek össze.
Az adott oktatót az oktató és a tanszékvezető együtt értékelik az éves teljesítménye
alapján. Az értékelésbe beletartozik a vezetői óralátogatás is, amelynek során meghatározott szempontok szerint történik az oktatói munka értékelése, amelybe beleszámít
az oktatók hallgatói véleményezésének eredménye.103
A MAB a következő szervezeti és működési javaslatokat, ajánlásokat fogalmazta
meg 2009-ben. A Főiskola az általa felvállalt sokrétű feladatnak a feladatok együttes
jelentkezése okán a jövőben csak a személyi állomány növelésével, az infrastrukturális
feltételek fejlesztésével tehet maradéktalanul eleget. Javaslat érkezett arra, hogy a Főiskola
oktatóinak a jelenleginél lényegesen nagyobb hányada szerezzen tudományos fokozatot,
ennek érdekében a nemzetközi kapcsolataikat is felhasználva, idegen nyelvű tudományos folyóiratokban történő publikációt előtérbe kell helyezni. Az RTF-nekrendőrtiszti
stratégiai műhellyé is kell válnia. Hosszabb távon indokolt – az RTF elképzeléseinek
megfelelően – a rendészettudományi doktori (PhD) képzés megvalósítása.104
Összességében az RTF-en szabályozottan folyt a rendészeti tisztek felkészítése,
minden oktató és minden alkalmazott felismerte a feladatát, és folytatódott a szervezet
további fejlesztése.
MAB: Intézményi Akkreditációs Eljárás. Rendőrtiszti Főiskola Akkreditációs Jelentés 2009/8/VII/6. sz.
MAB határozat. 2009. 2. Online: http://old.mab.hu/web/tir/hatarozatok/RTF_091030_plhatH.pdf
103
MAB (2009) i. m. 1 0.
104
MAB (2009) i. m. 1 0.
102
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Az oktatókkal és az intézménnyel szemben támasztott követelmények napjainkban
A Rendészettudományi Karon dolgozó oktatók a munkájukat, az oktatást és a kutatást,
a hallgatók nevelését fontos társadalmi szolgálatnak tekintik. A karon dolgozó oktatók jelentős része hivatásos rendvédelmi tisztként teljesít szolgálatot,105 a hivatásosokra
vonatkozó általános és speciális követelmények mellett meg kell felelniük a magyar
felsőoktatásban az egyetemi oktatókkal szemben általánosan elvárt követelményeknek.106
A kar alapvető szervezeti egységei továbbra is a tanszékek, ahol a tananyagfejlesztő,
kutató-oktató munka folyik, amelyet a tanszékvezető vezet.
A 2016–2017-benlezajlott intézményi és programakkreditáció107 megállapításai
alapján a szervezeti struktúra négy intézetből állt, az egyes intézetek alárendeltségébe
összesen tíz tanszék, egy tagozat és egy csoport tartozik, 9 tanszék pedig önálló maradt.
További főbb szervezeti egységek a Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály, Idegen nyelvi
és szaknyelvi Központ, a Szálló és a Szakkollégium.
A Rendészettudományi Kar vezetése arra törekszik, hogy a végzett hallgatók biztos
alapokon nyugvó, korszerű és jól továbbfejleszthető szakmai és társadalmi ismeretekkel,
magas szintű informatikai felkészültséggel és idegen nyelvtudással, jó kommunikációs
és problémamegoldó készségekkel rendelkezzenek. Jövőbeni küldetésének tekinti, hogy:
a nemzetközi felsőoktatási és kutatási térségen belül a rendészeti felsőoktatásban legyen
képes betölteni szerepét a korszerű rendészeti, szakmai és rendészettudományi ismeretek
létrehozásával; erősödjön az oktatás-kutatás egymásra való hatása; javuljon a társadalom
és a rendészeti ágazat igényeit kielégítő képzés minősége; növekedjen a nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás; a rendészettudományi doktori képzés szélesedésével a képzési
profil bővüljön, ezáltal is biztosítva az oktatói utánpótlást.
2017-benaz RTK 127 fős foglalkoztatotti állományából 45 oktató (35%) rendelkezett
tudományos fokozattal,108 ez a szám 2021-re a következő módon változott: a 180 fős
(oktató + tanár + kutató) állományból már 8 5 fő (47,2%) rendelkezik tudományos fokozattal.
Az RTK alapvetően a rendészeti ágazat szervei, a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
valamint a magánbiztonsági, illetve az önkormányzati szféra számára képez felsőfokú
szakképzettségű rendészeti szakembereket.
A 2019. július 1-jénbekövetkezett szervezeti átalakítások következtében a korábban
Karközi Intézetként működő Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági
Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék és a Terrorelhárítási Tanszék is a kari szervezetbe integrálódott.

105
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról.
106
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
107
MAB: Intézményakkreditációs eljárás 2016/2017. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Akkreditációs Jelentés.
2017. 62. Online: www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/MAB%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3s%20
jelent%C3%A9s%202017.pdf
108
MAB (2017) i. m. 6 5.
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2021-benaz RTK szervezetét 24 tanszék és három intézet alkotta. Emellett a következő
sajátos feladatot ellátó szervezeti egységek is segítik a munkát: Rendészeti Kiképzési
és Nevelési Intézet; Diószeghy Utcai Kollégium; Intézkedéstaktikai és Informatikai
Csoport; Rendvédelmi Tagozat.
A kar hallgatói nappali munkarendben négy-, levelező munkarendben hároméves
alapképzési, valamint levelező munkarendben kétéves mesterképzési szakokon folytatják
tanulmányaikat, a kar három féléves szakirányú továbbképzéseket is folytat.
„Az egyetem legnagyobb értéke a hallgatók és oktatók közösségének együttműködése”,109 szerepel az aktuális intézményfejlesztési tervben. A minőségi rendvédelmi
tisztképzés megvalósítása azt igényli, hogy a rendvédelmi szervek állományából csak
a legalkalmasabb és legrátermettebb személyek kerüljenek a karon olyan munkakörökbe,
akik beosztásukból adódóan közvetlenül hatással vannak a hallgatók tiszti pályára történő felkészítésére. Az egyetemi oktatói lét folyamatosan – egyre növekvő – kihívások
elé állítja a munkatársakat, amelyek alapján a hivatásos jogviszonyon túl már a kezdő
oktatói munkakörökben is sajátos követelményeknek kell megfelelniük. Ehhez a rendvédelmi feladatokat ellátó testületek a hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény alapján biztosítják a személyi feltételeket. A Hszt. 6 8. § (1) bekezdése110
alapján a hivatásos állomány tagja – beleegyezésével – határozott vagy határozatlan
időtartamra szolgálati beosztásba vagy közalkalmazotti oktatói, nevelői munkakör vagy
feladat ellátására a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelhető.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. sz. melléklete
a Foglakoztatási Szabályzat, amely részletesen rögzíti az egyes munkaörökkel kapcsolatos
rendelkezéseket.111 Ennek megfelelően már a tanársegédek esetében, a Nftv. 28. § (1)
bekezdése112 alapján – ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere
szigorúbb előírást nem tartalmaz – az alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése.
Az Egyetemen a tanársegédi munkakörben történő foglalkoztatás feltételei: megkezdte
a doktori képzést; rendelkezik az oktatott tárgyat magában foglaló tudományágban a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez – lehetőség szerint angol, német, francia,
spanyol, olasz, orosz vagy kínai nyelvek valamelyikén – szükséges felkészültséggel;
publikációs tevékenységet fejt ki azzal, hogy képes angol, német, francia, spanyol, olasz,
orosz vagy kínai nyelvek valamelyikén publikálásra; folyamatosan törekszik az adjunktusi munkakör követelményeinek való megfelelésre; részt vesz az intézményben folyó
szakmai közéletben; megszerzi a doktori fokozatot az oktatói munkakörben történő
foglalkoztatásának kezdetétől számított tíz éven belül.113
A karon lehetőség van a nagyobb szakmai-gyakorlati tapasztalattal rendelkező „idősebb” oktatók alkalmazására is. Az oktatói karrierút zárt jellege miatt (az oktatói fokozatok a megszerezett végzettséghez, oktatói gyakorlathoz vannak kötve) az idősebb
109
NKE: A biztos jövő egyeteme – Intézményfejlesztési terv 2020–2025. 2020. 15. Online: www.uni-nke.
hu/document/uni-nke-hu/intezmenyfejlesztesi-terv-2020-2025.pdf
110
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról.
111
NKE: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet. Foglakoztatási
Követelményrendszer 1. számú melléklet. Foglakoztatási Szabályzat. 2019. Online: www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Foglalkoztat%C3%A1si_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2020.04.25-t%C5%91l.pdf
112
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
113
NKE (2019) i. m. 1 7. §. 1.
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generációhoz tartozók számára nehezebben teljesíthetők az elvárások, ezért az egyetem
vezetése és a vonatkozó szabályok lehetőséget teremtettek a mesteroktatók alkalmazására.
A Nftv. 28. § (6) bekezdése alapján a mesteroktatói munkakörben történő alkalmazáshoz mesterfokozat, valamint legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat,
ismeret igazolása, valamint az szükséges, hogy az érintett alkalmas legyen a hallgatók
gyakorlati képzésére. Az Egyetemen az mesteroktatói munkakörben történő foglalkoztatás feltételei: mesterfokozattal rendelkezik; legalább tízéves szakmai-gyakorlati
munkatapasztalatot, ismeretet tud igazolni; alkalmas a hallgatók gyakorlati képzésére;
tevékenységével igazolja az oktatott tárgyat magában foglaló tudományág ismeretét;
rendelkezik a tárgy tananyagának önálló összeállításához és magas színvonalú oktatás
tartásához szükséges felkészültséggel; felsőoktatási vagy felnőttképzési oktatási tapasztalattal rendelkezik.114
A karon a mesteroktatók mellett, a gyakorlatias képzési, a hivatásrendi (rendészeti)
szocializácós célok elérése céljából, a nevelési igények kielégítésére nagyszámú gyakorlati oktató igénybevétele szükséges, így tanári munkaköröket is létrehoztak. A Nftv.
34. § (1) bekezdése alapján a tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik (ezekben a munkakörökben nem előírás
az egyetemi végzettség).115
Az Egyetem kollégiumi nevelőtanárokat is foglalkoztat. Az ezekben a munkakörökben
történő foglalkoztatás feltételei: felsőfokú végzettség és szakképzettség; szervező és lényeglátó képesség, türelem, szociális érzékenység, segítőkészség, objektív ítélőképesség, kiváló
kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képesség; legalább hároméves szakmai tapasztalat;
a rábízott közösség tanulmányi, közművelődési tevékenységének segítése; a kollégiumi
közösség életmódjának, életvitelének – az együttélés normáinak megfelelő – formálása;
együttműködés a hallgatói és a doktorandusz-önkormányzat testületeivel.116
A szakoktatói munkakörben történő foglalkoztatás feltételei: felsőfokú végzettség; öt
év szakmai tapasztalat az oktatott területen. Az Egyetemen a gyakorlati oktatói munkakörben történő foglalkoztatás feltételei: megfelelő szakirányú szakképesítéssel rendelkezik; öt év szakmai tapasztalat az oktatott területen.117
A leírtakból kiderült, ha valaki a Rendészettudományi Karon a tisztjelöltek nevelésében kíván szerepet vállalni, hallgatókkal szeretne foglalkozni vagy oktatói karrierben
gondolkodik, a karon történő munkavállaláshoz a törvény által meghatározott speciális
követelményeknek is eleget kell tennie. Ezen követelmények teljesítésére történő felkészülés komoly és időigényes feladat, amely esetenként évek vagy évtizedek megfeszített
munkájának az eredménye.

114
115
116
117

NKE (2019) i. m. 2 1. §.
. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 3 4. § 1.
NKE (2019) i. m. 3 1. §
NKE (2019) i. m. 3 3–34. §
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Az egyetemi oktatói munkakörökhöz kapcsolódó szükséges ismeretrendszer
Az egyetemi oktatónak118 – a munkaköréhez kapcsolódóan az elsődlegesen szükséges
magas szintű szakmai ismeretek meglétén túl – a következő ismeretköröket kell elsajátítania.
Az általános szervezetismereti ismeretkör keretében ismerje az egyetem, a karok
általános és speciális tevékenységét (cél, feladat, szervezet, tevékenység), ismerje az egyetemi campusokat, az intézmény létesítményeit, az egyetem működésére vonatkozó főbb
szabályzókat (az intézményfejlesztési tervet, a szervezeti és működési szabályzatot,
a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, az etikai kódexet, a különböző rektori és dékáni utasításokat, az egyetemi és kari honlapokat, a rendezvényszerevezés szabályait, az oktatói
előmeneteli lehetőségeket, az oktatói éves teljesítményértékelés szempontrendszerét stb.).
Az oktató a pedagógiai és didaktikai ismeretkör keretében legyen felkészült a foglakozások előkészítésével kapcsolatosan a foglakozásra való felkészülés rendjére (óravázlat tartalma, a foglalkozások megtervezése, a tantermi és terepfoglalkozások rendje),
a hallgatói motivációs lehetőségek alkalmazására, az értékelési rendszerek és formák jó
gyakorlatára vonatkozóan. Fontos követelmény, hogy ismerje a korszerű, internetalapú
távoktatási rendszerek alkalmazását (Moodle, Microsoft Teams, Zoom és egyéb rendszerek). Tudja alkalmazni a szemléltetési lehetőségeket a gyakorlatban (Power Point,
Prezi, a videófilm-készítés alapjai), ismerje a különböző foglalkozások levezetésének
módszereit, a jó gyakorlatokat (előadás, szeminárium, csoportos foglalkozás, gyakorlat,
évfolyamszintű összevont foglalkozások levezetésének módszerei, kihelyezett és terepfoglakozások levezetésének rendje).
A saját tudományos fejlődésének elősegítése érdekében legyen tájékozott az oktatók
tudományos kutatómunkájával szemben támasztott követelmények és elvárások tekintetében, a tudományos írásművekkel szemben támasztott követelmények, módszerek,
a publikálási lehetőségek és pályázati lehetőségek terén, az MTMT, a doktori.hu és egyéb
hazai és külföldi tudományos előmenetelt nyilvántartó digitális felületek regisztrációjában
és a programok kezelésében.
Az informatikai ismeretek körében ismerje az Outlook levelezőrendszer kezelését,
a Neptun-program oktatói kezelői felület felhasználói szintű kezelését (oktatói feladatok
ellátása), legyen képes az oktatástechnikai eszközök üzembehelyezésére, üzemeltetésére.
Legyen jártas a könyvtári nyilvántartó és keresőprogramok kezelésében, az Excel-táblázat-kezelés és a statisztikai szemléltetés alapkérdéseiben.
Ezeknek az ismeretköröknek az alkalmazása elengedhetetlenek a kar oktatóinak.
A tudás folyamatos karbantartásáról a kar vezetése továbbképzések, tanfolyamok, oktatói
konferenciák, módszervásárok segítségével gondoskodik.
Összegzett következtetések
– A Rendőrtiszti Főiskolán megkezdett és folyamatosan fejlesztett rendvédelmi felkészítés megteremtette az alapjait annak, hogy 2012-bena Nemzeti Közszolgálati

118

Ebben az esetben minden tárgyalt munkakör ebben a fogalomban értelmezendő – a szerző megjegyzése.
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–
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–
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Egyetem Rendészettudományi Kara létrejöjjön, és egyetemi karként megkezdje
működését.
A Rendészettudományi Kar a magyar felsőoktatás rendszerében már létében is
sajátos és egyben különleges helyzetben van, az oktatók zömét hivatásos rendvédelmi tisztek alkotják, akiknek a hivatásos státuszukkal járó kötelezettségek
mellett, az egyetemi oktatókkal szemben támasztott általános követelményeknek
is meg kell felelniük.
A karon megvalósuló felkészítés egyedi jellege miatt különösen nagy hangsúlyt
kap az oktatók kiváló felkészültsége és felelőssége, hiszen rájuk hárul a kiképzési,
a képzési, az oktatási és a nevelési feladatok nagy része.
Az elvégzett oktatói munka eredménye csak évek multán lesz mérhető, amely hos�szabb időtávon az adott rendvédelmi szervezet szervezeti kultúrájában tükröződik,
ezért kell a lehető legjobb munkavégzésre, a kiválóságra törekedni.
Az Egyetem legnagyobb értéke a hallgatók és oktatók közösségének együttműködése, ezért olyan oktatói kar kialakítása szükséges, amelynek tagjai teljes mértékben megfelelnek az évről évre növekvő elvárásoknak.

Összességében megállapítható, hogy a Rendőrtiszti Főiskolán és a Rendészettudományi
Karon végzett munka sikeres, a rendvédelmi tisztek felkészítésének a felelősségteljes
feladata jó kezekben volt és van jelenleg is. A szakmai fejlődés folyamatos, a magas
szintű szakmai ismeretek és a tudás átadása megtörténik, a rendvédelmi szervek pedig
vélhetően továbbra is elégedettek lesznek a karon végzett tisztek felkészítésével.
Felhasznált irodalom
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról.
A Rendőrtiszti Főiskola Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata. Online: https://abparancsok.hu/node/1490
Az RTF alapvető feladatait, működésének főbb elveit alapító okmánya a 1970. évi 3 9. sz. tvr.
MAB: Intézményakkreditációs eljárás 2016/2017. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Akkreditációs
Jelentés. 2 017. 62. Online: www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/MAB%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3s%20jelent%C3%A9s%202017.pdf
MAB: Intézményi Akkreditációs Eljárás. Rendőrtiszti Főiskola Akkreditációs Jelentés
2009/8/VII/6. sz. MAB határozat. 2 009. 2. Online: http://old.mab.hu/web/tir/hatarozatok/
RTF_091030_plhatH.pdf
NKE: A biztos jövő egyeteme – Intézményfejlesztési terv 2020–2025. 2020. 15. Online: www.
uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/intezmenyfejlesztesi-terv-2020-2025.pdf
NKE: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet. Foglakoztatási
Követelményrendszer 1 . számú melléklet. Foglakoztatási Szabályzat. 2019. Online: www.
uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Foglalkoztat%C3%A1si_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2020.04.25-t%C5%91l.pdf
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Jeles ünnepünk: Szent György napja (101 éves az első rendőrnap)

Kovács Sándor119
Az elmúlt egy év alatt, miközben megfeszített küzdelmet folytatunk a Covid-19-járvánnyal, a magyar rendőrségnek több alkalma nyílott az ünneplésre. Az elmúlt évben,
2020-banvolt 100 éve, hogy a centrális állami rendőrségről szóló törvény hatályba lépett,
és megkezdődött a vidéki rendőrségek államosítása.
Talán kevesen tudhatják, hogyan is függ össze a rendőrség államosítása és a rendőrnapok létrejötte Magyarországon. Mára mindenki számára természetes, hogy az április
24-énünnepeljük a magyar rendőrség napját, amit a rendszerváltás utáni belügyi vezetés
döntése alapozott meg. Pontosan 1992-benkerült sor a rendszerváltás utáni első rendőrnapra, amely az akkori vezetés szándéka szerint 1992. április 2 4-reesett Szent György
védőszent felvételének megünneplésével párhuzamosan.
A Rendőrség Napját azonban nem 1992-ben ünnepelték legelőször, hanem a rendőrség államosítása után 1920-ban, amikor is hosszú küzdelem árán sikerült a vidéki
rendőrségek államosítást elérni.
Ekkor Magyarországon több városban, így például Budapesten, Szegeden, Hatvanban,
január elején rendőrnapot rendeztek, aminek célja elsődlegesen a helyi államrendőrség
pénzösszegben kifejezett támogatása volt, mivel abban az időben a rendőrség nagyon
alacsony szintű költségvetési támogatásban részesült.
Talán ezért is fontos megemlíteni, hogy a rendszerváltás utáni rendőrnapok inkább
a társadalom felé való nyitást jelentették, míg előtte, az 1920-as években gyakorlattá
vált, hogy a rendőrnapot használták fel a rendőrség számára a polgárok és a vállalkozók
adománygyűjtésére. Az első világháború után a polgárok nagy örömüket fejezték ki, hogy
a korábbi rendőrségekből létrejöhetett az egységes állami rendőrség, ami, úgy érezték,
az ő biztonságuk érdekeit fogja szolgálni.
A tanulmány bevezetésében már megemlítettem, hogy az 1992-esbelügyi vezetés
döntése alapján a rendőrség védőszentjeként Szent Györgyöt választották. Így úgy gondolom, jogosan tehető fel a kérdés, ki is volt Szent György?
Szent György a III–IV. századfordulón élt, római kori katona és keresztény és mártír
volt. Sárkányölő Szent György a küzdelem, az elesettek segítésének, támogatásának jelképévé vált. Élete, vértanúhalála és legendája példázata annak az elvnek, hogy küzdeni
sohasem valaki, hanem valami ellen hivatott az ember.
Szent György nemes jellemének tulajdonságai, a bátorság, a hősiesség, a kitartás,
a nehézségek méltóságteljes tűrése; ő volt a középkorban a lovagok oltalmazója, a zarándokok védőszentje.
A bátor szembeszállás a veszélyekkel és a bajba jutottak önzetlen segítése okán méltó
példaképként állítható egy demokratikus állam modern rendőrsége elé. Szent György
a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője, a démonok uralmának megszüntetője, szimbolikusan pedig a gonosz, a bűn minden alakjának üldözője és legyőzője volt.
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A szerző r. ezredes, mesteroktató, NKE RTK
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Valószínű a fentiek, Szent György bátor cselekedetének legendája, motiválták
a magyar belügyi és rendőri vezetést, amikor a rendőrség védőszentjének Szent Györgyöt választottá ki.
A fegyveres szervek életében, így a magyar rendőrség munkájában is, nagyon fontos
szerepet játszik a tradíció és a tapasztalat.
E területen a magyar rendőrség nem szégyenkezhet, hisz rendőrségünk kialakulása,
a rendfenntartó tevékenység hosszú múltra tekinthet vissza. Középkori városainkban
szolgálatot teljesítő rendfenntartók életéről ismerünk leírásokat, így a tizedesekről, fertálymesterekről, csendbiztosokról jelentős szakirodalom maradt fenn.
Érdekes ugyanakkor, hogy a magyar nyelvben, valószínűleg a Kazinczy-féle nyelvújítás következtében, rendész szavunkról csak a 19. század első évtizedéből származik
az első feljegyzés, míg rendőr szavunk először 1833-ban Fogarasi D. János művében
jelent meg.120 Ezt követően a rendőrség kifejezés jogszabályban első alkalommal a mezei
rendőrségről szóló 1840. évi IX. törvénycikkben121 látott napvilágot.
Magyarországon országos jellegű közigazgatási, rendőri tevékenység 1848 előtt
az akkori feudális jellegű társadalmi berendezkedettség miatt nem valósulhatott meg.
Az első ilyen kísérlet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc időszakára esett:
az 1848. szeptember 6-irendelet értelmében a „Budapesten belügyminiszterileg felállított
országos rendőri osztály igazgatásával Hajnik Pál miniszteri tanácsnok bízatott meg”.122
A rövid, de a harcok miatt küzdelmes időszak nem tette lehetővé a később, 1849 márciusában kapott feladat teljesítését, az országos rendőrség felállítását, de elindított egy
folyamatot.
A kiegyezést követően röviddel, 1869-benindult el az első rendészet elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó szakközlöny a Közbiztonság, amely célul tűzte ki a rendőrség szervezetének megreformálását. Közel ugyanebben az időben hívták létre az első
rendőrtiszti értekezletet, amelyen a zsandár kontra pandúr témát vitatták meg, amit
követően mindkét kifejezés idejét múlttá vált, és helyette a csendőr megnevezés terjedt el.
A rendőrség államosításának folyamatában jelentős állomás az 1871-benmegtartott
első rendőri kongresszus,123 amelynek eredményeként megszületett az első rendőri törvényjavaslat, amelynek fő motivációja az országos rendőrség felállításának óhaja volt.
Következő fontos állomás 1873, amikor a főváros egyesüléséről már életbe lépett
a törvény, így a belügyminiszter alá rendelték a fővárosi rendőrséget, amiről a jogszabály
1881-ben124 született meg és lépett hatályba.
Mára talán már megmosolyogtató Kedvessy György megállapítása, aki ebben a korszakban a rendőrséget törvényhatóságok kebelbeli hivatalának nevezte.125
Az 1881-esFővárosi Rendőrségről szóló törvény hatálybalépése után a rendőri és közigazgatási berkekben a szakmai gondolkodás középpontjában a vidéki rendőrségek,
kapitányságok államosítása állt. Ezzel párhuzamosan az ország életében kiemelkedő
Sallai János: A magyar rendészet története. Budapest, Rendőrség Tudományos Tanácsa, 2 019. 5.
1840. évi IX. törvénycikk a mezei rendőrségről
122
Sallai (2019) i. m. 4 1.
123
Szőllőssy Alfréd: Az első törvényjavaslat a rendőrség államosításáról. A Rend. 1927. április 2 0.
124
1881. évi XXI. törvénycikk indokolása a Budapest fővárosi rendőrségről
125
Kedvessy György: Az országos és pestvárosi rendőrügyi szabályrendeletek. Gyűjtötte és az időközben
történt változások és közrendészeti vezérfonállal az alsóbb rendőrség tisztviselői és közegei számára
ellátta. Pest, Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda, 1 872. 3.
120
121
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jelentőségű ki- és bevándorlás is törvényi szabályozást igényelt, aminek előzményeként
1903-bana parlament elé benyújtott törvénycsomagban már szerepelt az ország teljes
területére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állami határrendőrség létrehozása, amely
1906-bangyakorlatilag megkezdte működését.
A rendőrség államosítása érdekében 1907. február 17-énlétrehozták a Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos Egyesületét (MROE). Az egyesület fő célja a rendőri
szolgálat jobb ellátása és a rendőrtisztviselők munka- és életszínvonalának növelése
volt. Ennek érdekében még ugyanezen év decemberében megtartották a kongresszust,
ahol kimondták a Magyarországi Rendőrtisztviselők Segélyező Egyesület megalakulását.126
Az 1914-ben, a nagy háború kezdetén a rendőri szerveket addig nem látott nehézségek elé állította a kialakult rendkívüli helyzet. A mozgósítás elrendelése, a rendőrségi
állomány létszámának csökkenése, a feladatok ugrásszerű megnövekedése, folyamatos
készenlét, a háborús menetek biztosítása mind-mind a rendőrség, csendőrség, határrendőrség teendőinek a megszaporodását eredményezte. Új rendészeti feladatként jelentkezett
a hidak, középületek, alagutak, ipari berendezések őrzése, tüntető menetek kísérése,
piacok, élelmiszert árusító helyek hatékonyabb ellenőrzése.
Ugyanebben az időben Ausztriában már rendszeressé vált a rendőrnapok megszervezése. A helyi rendőregyesületek annak szándékával, hogy a rendészet fejlődését a polgárokkal megismertessék, rokonszenvet keltsenek, rendőrnapokat szerveztek.127
Az első világháborút követő forradalmak kora tovább növelte a nehézségeket, majd
a megcsonkított ország területén helyre kellett állítani a közbiztonságot.
A közbiztonság iránti, valamint a szakmai, politikai igény hatására 1919 őszén került
sor az elhúzódó közigazgatási reform részeként az 5047/1919. M.E. sz. Kormányrendelet
kiadására, amelynek hatálybalépésére 1 920-bankerült sor, és kezdetét vette Magyarországon a rendőrség államosítása, és megszületett az egységes országos rendőrség. Ezt
követően az országban több helyen a rendőrség segítése és méltatása céljából Rendőr
Napok megrendezésére került sor. Egyik vidéki városunkban, Hatvanban a következő
sorok jelentek meg a helyi rendőrnap kapcsán: „Államrendőrségünk méltán kiérdemelte
rövid idei működése után a közönség elismerését, és hogy most rendőrnap rendezésével
kedveskedni kíván a rendőrségnek, ez már több a megbecsülésnél, ezt már a szeretet
diktálja. Ám ne vonja ki magát a közönség szeretetnyilvánulásából senki, vegyen részt
mindenki abban az elismerésben, mit Hatvan közönsége nyújt a rendőrségnek.”128
Volt ezen a rendőrnapon fúvósok felvonulása, futballmérkőzés, táncvígasság, továbbá
a környékbeli bortermelők 5 ,5 hektoliter bort ajánlottak fel, amely a nap folyamán elfogyott, és a teljes bevételt a rendőrségnek ajánlották fel. Aki nem tudott részt venni a rendőrnapon, annak lehetőséget biztosítottak, hogy pénzadománnyal támogassa az állami
rendőrséget.

Sallai János: Municipiális rendőrségektől a centralizált, állami rendőrségig: 100 éve centralizálták,
államosították a magyar rendőrséget. Rendőrségi Tanulmányok, 3. (2020), különszám. 8 –39.
127
A Troppaui rendőrnap. In Mezei Sándor (szerk.): A közbiztonság almanachja. Budapest, Közbiztonság
Magyar Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete, 1914.
128
Az 1920. évi hatvani rendőrnap. hatvantortenete.blog.hu, 2010. szeptember 4. Online: https://hatvantortenete.blog.hu/2010/09/04/1920rendornap
126
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A Budapesti Rendőrnap eredményéről számolt be a korabeli sajtó, amely szerint
az igen rossz körülmények között élő rendőrlegénység között osztották szét több mint
3 millió koronát, amely a rendőrnapi adományokból jött össze.129
Ebben az időszakban született Móricz Zsigmond író levele, amely a Rendőr folyóiratban látott napvilágot és a következőkkel méltatta az akkori rendőröket: „A magyar
állami rendőrséggel szemben pedig mély tiszteletet érzek. A valóságos, élő, dolgozó
cselekvő magyar állami rendőrség mindnyájunk szeme fénye.”130
Már az első világháború után nem sokkal vita bontakozott ki a Rendőri Akadémia
vagy internátus felállításáról. Majd Nagy Valér rendőrkapitány A rend című folyóiratban
konkrétan megfogalmazta az igényt „egy rendőrtiszti tudományos szakegylet” létesítésről. Mindezek azonban csak később, a második világháború után valósulhattak meg.
Az első rendőrtiszti főiskola felállítására Rendőr Akadémia néven 1948-ban, míg a Kar
elődjének, az RTF létrehozására 1 971-benkerült sor.
Az első világháború utáni békés évtizedeket követően a második világháború is
számtalan kihívást, hősi helytállást kívánt a magyar rendőri tisztviselői kartól. Háborús
viszonyok között honvédelmi törvényre hivatkozva 1944-benmilitarizálták a rendőrséget,
bevezették a katonai rendfokozatokat, aminek eredményeként ezek ma is jelen vannak
a rendőrségnél.
Hazánk területén még dúlt második világháború, de az ideiglenes kormány már
intézkedett az államrendőrség felállítására. Később az ismert történelmi körülmények
miatt a baloldali fordulat a rendőrség életében is döntő változásokat hozott, és a korábban
meghatározó felügyelői-tisztikart eltávolították. Ugyancsak ennek a korszaknak az egyik
fontos eseménye, hogy 1945. szeptembertől belügyminiszteri rendelet nyomán már nőket
is kinevezhettek a testületbe.
A két világháború között meghonosodott rendőrnapokat nem azonnal szüntették
meg, ennek nyomait az 1945–48-asidőben a sajtóban fel lelhetjük, így például Csepelen
1946-ban tartottak Rendőrnapot.131 A Rendőrnap szervezője a rendőri egyesület volt,
sport- és közművelődési programokon vettek részt a rendőrök, családtagjaik és mintegy
500 főnyi közönség. Az utolsó rendőrnap a szocializmusban 1948-bana sportcsarnokban132 volt, ahol megünnepelték a demokratikus rendőrség megalakulásának harmadik
évfordulóját. A lezajlott ünnepségen ott volt a köztársasági elnök, a belügyminiszter,
sőt a magyar és a román miniszterelnök, Petru Groza is. Rajk belügyminiszter szerint:
„a rendőrség ma már a nép rendőrsége.”133
A kialakult helyzet fenntartása, a „szocialista törvényesség” fokozott biztosítása,
a társadalmi tulajdon védelme és a bűnözők elleni fokozott harc érdekében az akkori
párt és állami vezetők a rendőrség feladat- és hatáskörét 1955. évi 22. számú törvényerejű
rendeletben rögzítették, és miközben tagadták a múltat, a rendelet mellékleteként felhasználták az előző időszak jogszabályait. Igen nagy próbatétel volt a rendőrség számára
az 1956-os forradalom és szabadságharc, amely alatt a rendőrségnek, illetőleg egyes
tagjainak a magatartása rendkívüli ellentmondásokat mutatott. Sokatmondó a Magyar
129
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Szétosztották a rendőrnapi gyűjtést. Népszava, 48. (1920), 76. 6.
Móricz Zsigmond: (c. n.). Magyar rendőr. 1928. 5.
Rendőrnap Csepelen. Népszava, 74. (1946), 1 92. 2.
Rendőrnap. Népszava, 76. (1948), 18. 3.
A hároméves demokratikus rendőrség ünnepe. Népszava, 76. (1948), 20. 7.
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Nemzet október 30-i riportjában szereplő főkapitányság nevében adott állásfoglalás:
„A főkapitányság képviselői a legerősebben aláhúzták azt a megállapítást, hogy a rendőrség nem avatkozott és nem is avatkozik bele a fegyveres harcokba. Egyetlen – de nem
jelentéktelen – feladata az, hogy a köztörvényi bűnözők, a fosztogatók ellen lépjen fel,
biztosítsa a lakosság testi épségét az orvlövészek, a házak, üzletek sértetlenségét a fosztogatók ellen. A rendőrség tapasztalatai szerint már a nagy tüntetés idején, később pedig
a fegyveres harcok alatt, sok olyan elem is jutott fegyverhez, aki nem a demokratikus
szabadságért, a politikai követelések kivívásáért harcolt, hanem a harcok árnyékában
fosztogatni próbált.”
A későbbiekben folyamatosan átszervezések, változások következtek be a rendőrségnél, megszűnt karhatalom, és felállították a Készenléti Ezredet. 1974-benmegjelent
a 17. számú törvényerejű rendelet az állam- és közbiztonságról, majd ennek alapján
kormányrendelet a rendőrségről.
Ennek az időszaknak a végét jelentette 1989-ben a vasfüggöny lebontása, a békés
politikai rendszerváltás.
E rendszerváltás hatásaként:
– Az alkotmány módosítása új alapokra helyezte a bűnügyi operatív munkát. A szolgálati helyekről kitiltották a pártmozgalmakat.
– Közel fél évszázad után ismét törvény szabályozza a rendőrség tevékenységét.
– A főkapitányság felett a felügyeletet a BM szervezetéből kivált ORFK látja el.
– A rendőrség egyes igazgatásrendészeti feladatait, így például az egyes okmányok
(például a személyi igazolvány) ügyintézését a Kormányhivatal végzi.
– A rendőrség pártatlan szakmai törekvéseit, a társadalmi, gazdasági berendezkedés okozta új problémák ellenére, a társadalom alapvetően elismeri, a rendőrség
megítélése folyamatosan javult.
Az elmúlt 140 évben a magyar államrendőrség személyi állományával szemben folyamatosan emelkedő elvárások érvényesültek, aminek eredményeképpen szakmailag felkészült, nemzetközi megbecsültségnek is örvendő testület jött létre. Ennek elismeréseként
hazánk rendőrsége az Interpolnak és az Europolnak is tagja lehetett.
A mai nap rendőrének azonban már nap mint nap más kihívásoknak kell elé nézni,
mint elődeinknek. Hazánk európai uniós tagságából, geopolitikai környezetéből és a globalizációból adódóan új rendészeti, biztonsági kockázatok nehezítik a szolgálat eredményes ellátását, és főleg napjainkban a Covid-19-járvány. Az adatátviteli forradalom
új vívmányai, a technika, technológia rohamos fejlődése számtalan új lehetőséget jelent
a bűnözők számára. Ezért a velük szembeni fellépés a hazai és a külföldi országok rendőrségei, rendőrei számára naprakész ismereteket, informatikai eszközök alkalmazását
és idegen nyelv tudását követel meg.
A fentiek mellett napjaink rendőrségének kiemelten fontos érdeke fűződik, hogy
munkájuk során élvezzék a lakosság, a polgárok bizalmát. Talán ezért is más tartalmában
a mai rendőrnap, amikor az ünnepi állománygyűlések mellett a rendőri szervek a településeken, rendezvények és bemutatók keretében találkoznak a lakossággal, a munkánk
iránt érdeklődőkkel, és remélhetőleg azokkal a fiatalokkal is, akik majd a rendvédelmi
pályát szeretnék választani.
A jövőre vonatkozólag egy idevágó idézetet a múltból.
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Laky Imre 1906-ben a rendőrközegekről szóló könyvében134 feltette a kérdést:
„Minek kell, hogy tekintse a nagyközönség a rendőrt?” A következő választ fogalmazta meg: „A rendőrnek úgy kell viselkednie, hogy nagyközönség benne ne csak
a törvények, rendeletek végrehajtó közegét, hanem védelmezőjét, oltalmazóját, az aprócseprő bajaiban tanácsadóját lássa. Ép ezért kell minden rendőrnek arra törekednie,
hogy a szolgálatot érintő törvényeket legalább ő ismerje, ő tisztelje, ő hajtsa igazságosan végre.”135
Úgy gondolom, Laky Imre szavainak aktualitását ma sem lehet kétségbe vonni,
és a jövőre vonatkozólag is eligazodást nyújthat rendőreink, rendőrségünk számára.
Remélem, a járványt legyőzve az elkövetkezendő év Szent György-napján ismét
a Városligetben és a vidéki városokban együtt ünnepelhetjük a Rendőrnapot.
Felhasznált irodalom
1840. évi IX. törvénycikk a mezei rendőrségről
1881. évi XXI. törvénycikk indokolása a Budapest fővárosi rendőrségről
A hároméves demokratikus rendőrség ünnepe. Népszava, 76. (1948), 2 0. 7.
A Troppaui rendőrnap. In Mezei Sándor (szerk.): A közbiztonság almanachja. Budapest,
Közbiztonság Magyar Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete, 1 914.
Az 1920. évi hatvani rendőrnap. hatvantortenete.blog.hu, 2010. szeptember 4. Online: https://
hatvantortenete.blog.hu/2010/09/04/1920rendornap
Kedvessy György: Az országos és pestvárosi rendőrügyi szabályrendeletek. Gyűjtötte és az időközben történt változások és közrendészeti vezérfonállal az alsóbb rendőrség tisztviselői
és közegei számára ellátta. Pest, Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda, 1872.
Laky Imre: Rendőrközegek tankönyve. Budapest, Eggenberger, 1 906.
Móricz Zsigmond: (c. n.). Magyar rendőr. 1928. 5.
Rendőrnap Csepelen. Népszava, 74. (1946), 192. 2.
Rendőrnap. Népszava, 76. (1948), 1 8. 3.
Sallai János: A magyar rendészet története. Budapest, Rendőrség Tudományos Tanácsa, 2 019.
Sallai János: Municipiális rendőrségektől a centralizált, állami rendőrségig: 100 éve centralizálták, államosították a magyar rendőrséget. Rendőrségi Tanulmányok, 3. (2020), különszám.
8 –39.
Szétosztották a rendőrnapi gyűjtést. Népszava, 48. (1920), 76. 6.
Szőllőssy Alfréd: Az első törvényjavaslat a rendőrség államosításáról. A Rend. 1927. április 20.
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Laky Imre: Rendőrközegek tankönyve. Budapest, Eggenberger, 1906. 8.
Laky (1906) i. m. 8.
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A mi szervezeti kultúránk

Krauzer Ernő136
A szervezet kialakulása
A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési
Főosztály (a továbbiakban: BM RVVTF) jogi besorolását tekintve, mint ahogy a nevéből
is kiolvasható, főosztályi jogállású szervezeti egység a Belügyminisztérium Személyügyi
Helyettes Államtitkárságon belül. Azonban az ellátandó feladatok és tevékenységek
természeténél fogja oktatási intézményként funkcionál. Ezt támasztják alá a jogelőd
intézményei és azok megnevezései is. 2012. január 1-jén alakult meg – a Rendőrtiszti
Főiskola szervezetében működő Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézetből – a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság,
amely 2014-ben – jelentős létszámnövekedéssel és szervezeti átalakulással – Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra változott, majd a 1312/2016. (VI. 13.) Korm.
határozat137 alapján 2016. szeptember 1-jével megszűnt és beolvadt a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárságba mint Vezetőképzési, Továbbképzési
és Tudományszervezési Főosztály. 2018. év végén a főosztályon a 1535/2018. (X. 29.)
Korm. határozat138 alapján jelentős létszámcsökkentésre került sor. 2019. január 1-jével
a főosztály kisebb szervezeti átalakuláson ment keresztül, ami alapján a neve és szervezeti felépítése a jelenlegire változott.
A BM RVVTF fő tevékenységi körébe tartozik a rendészeti alap- és szakvizsga lebonyolítása, a rendészetivezető-kiválasztási feladatok ellátása, a vezetővé és mestervezetővé képzési tanfolyamok megtartása, a rendészeti továbbképzési rendszer működtetése
és a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szakmai és képesítő vizsgákkal kapcsolatos
tevékenységek ellátása. Az egyes feladatokat oktatási, szervezési, informatikai, oktatástechnikusi szakemberek, pszichológusok stb. látják el. A BM RVVTF személyi állomány összetétele rendkívül heterogén, mert megtalálható benne hivatásos állományú
tag – a rendőrségtől, a katasztrófavédelmi szervtől, a büntetés-végrehajtási szervezettől
és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoktól – és a 2018. évi CXXV. törvény139 alapján
kormánytisztviselő is. Sőt, a speciális helyzetünkből adódóan, mert tantermekkel, szállással, szolgálati gépkocsikkal stb. is rendelkezünk, illetve több különböző informatikai
rendszert, portált kell működtetnünk, más szervezetnél – NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál – foglalkoztatott kollégák is látnak el kihelyezetten feladatokat a BM RVVTF-en. A kihelyezett
kollégák munkája nélkül elképzelhetetlen a hatékony és eredményes működés. A sok
136
A szerző r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető, BM Rendészeti Vezetőkiválasztási,Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály
137
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1 312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
138
A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm.
határozat
139
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
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változás, a heterogén összetétel és az életkorból adódó generációkülönbség ellenére is
stabil és összetartó csapat alakult ki. Nincs fluktuáció a humán erőforrás körében, ami
meggyőződésem, hogy a kialakított szervezeti kultúrának köszönhető.
A szervezeti kultúránk részei
Véleményem szerint a szervezeti kultúrának minden olyan elemet tartalmaznia kell,
amely hozzájárul az egyes tevékenységek professzionális ellátásához, amely során biztosítottak a munkavégzéshez szükséges feltételeket, ahol a munkatársak jól érzik magukat, szívesen járnak be a munkahelyükre, ahol érzik a megbecsülést, hogy szükség van
a munkájukra, és nem utolsósorban a vezető és a beosztott között korrekt és őszinte
munkakapcsolat alakul ki, amelynek alapja a kölcsönös bizalom.
A mi szervezeti kultúránk három részből tevődik össze, ami a szakmai munka ellátását, a hivatali feladatok teljesítését és a közösség összetartozását jelenti (1. ábra). Fontosságát tekintve mindhárom azonos súlyú, de jellemzőiket, illetve a rájuk fordítandó
munkaórát, munkamennyiséget tekintve jelentősen eltérők. Fontos megjegyeznem, hogy
a három rész egymással kölcsönhatásban van. Bármelyik a háttrébe szorul, nem fordítunk
rá kellő figyelmet, felborul a szervezet munkavégzésének egyensúlya, illetve negatív
lehet a külső megítélése.

A mi szervezeti kúltúránk részei
Szakmai munka
ellátása

Hivatali
feladatok

Közösségi összetartozás
1. ábra. A szervezeti kultúra részei
Forrás: a szerző szerkesztése

Szakmai munka ellátása

Minden szervezet működését a szakmai feladatok ellátásának hatékonysága, eredményessége és színvonala határozza meg. A BM RVVTF-nél alapvető elvárás minden munka-
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társsal szemben, hogy az egyes feladatokat és tevékenységeket, a belügyi szervek, egyéb
szervezetek és partner intézmények, illetve az egyének, ügyfelek igényeihez igazítva,
szolgáltató attitűddel, legjobb tudása szerint, kellő türelemmel és toleranciával lássa el.
Fontosnak tartom, hogy az irányunkba érkező – személyes, telefonos, e-mailes stb. – megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül reagáljunk. Ezzel azt kívánjuk kifejezni, hogy
minden hozzánk forduló problémájának a megoldására nyitottak vagyunk, nem teszünk
különbséget, nincs hátrányos megkülönböztetés. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a belügyi szervek igényeit a sajátosságuk, specialitásuk figyelembevételével, a jogszabályi környezet mozgásterét maximálisan kihasználva elégítsük ki, illetve a partnereinkkel korrekt munkakapcsolatot tartsunk fenn. Annak érdekében, hogy az előzőekben
ismertetettek maradéktalanul megvalósuljanak, olyan kollégákra van szükség, akik
rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai ismerettel, személyiségjegyekkel,
motiváltak és elkötelezettek. A vezetők feladata megtalálni minden munkatárs helyét,
szerepét a szervezetben, hogy a képességeinek megfelelően legyen foglalkoztatva, amivel nem utolsósorban az egyén is elégedett. Továbbá biztosítani kell az optimális munkavégzéshez szükséges feltételeket, eszközöket és megfelelő munkakörnyezetet. Ars
poeticánk, hogy az egyes feladataink ellátásának megelégedettsége átlag feletti legyen,
illetve a szolgáltatásaink magas színvonalú biztosítása, valamint az innováció terén élen
járjunk (2. ábra). Véleményem szerint nekünk mint oktatási intézménynek a 21. század
követelményeihez igazodva, a kor technikai adottságait – különösen az informatikai
lehetőségeit – kiaknázva a legmodernebb megoldásokkal kell ellátnunk a feladatainkat,
valamint motorja kell hogy legyünk a fejlődésnek.
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2. ábra. Prioritások.
Forrás: a szerző szerkesztése

Mint közigazgatási szervezet és mint oktatási intézmény is irányt kell mutatnunk a fejlesztésekben – még akkor is, ha ez többletmunkát eredményez –, amelyek egyszerűsítik, könnyebbé teszik a munkavégzést. A mi esetünkben ez különösen informatikai
fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen támogatják a feladatok ellátását, csökkentik
a bürokráciát, gyorsítják a folyamatokat, nagymértékben redukálják a papírfelhasználást, növelik az automatizmusokat, illetve az információkat hamarabb célba juttatják,
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valamint elérhetővé teszik a jogosultsággal rendelkezők részére. Nyolc informatikai portállal (3. ábra) és a hozzájuk kapcsolódó Moodle-keretrendszerrel, valamint a KOMP-R
alrendszerével rendelkezünk.

3. ábra. Rendészethez kapcsolódó informatikai portálok
Forrás: a szerző
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Kiemelt jelentőségű a kommunikáció, amely során a kollégák folyamatos visszacsatolást
kapnak, illetve jelentősebb feladat elvégzése után közös elemzésre és értékelésre kerül
sor a szükséges konklúziók levonása érdekében. Az informatikai fejlesztésekben is nagy
szerep jut a kollégáknak, akik javaslatokat és észrevételeket tehetnek. Tapasztalataink
azt mutatják, hogy a közös gondolkodás, a több oldalról történő megközelítés szélesíti
a látókört és segíti a fejlesztések tökéletesítését és az optimális feladatellátást.
A szakmai munka ellátása mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk az egységes arculat
kialakítására és alkalmazására, amely megjelenik a belső és külső kommunikációban,
levelezésben, az egységes e-mail-formátum használatában, az elkészített ügyrendek,
szabályzatok, tananyagok, szakmai programok, összefoglaló jelentések, beszámolók,
véleményezések, átiratok stb. egységes és magas színvonalú elkészítésében.
Hivatali feladatok

A hivatali feladatok azok a tevékenységek, amelyeket a munkatársak általában kevésbé
szeretnek teljesíteni, mert jellemzően monotonok és adminisztratívak. Ilyen például
jelenléti ívek és távollétek pontos vezetése, a szolgálati gépkocsik menetlevelének
pontos kitöltése, a RobotZsaru program naprakész használata, a szabadság időben
történő és pontos kiírása, a betegszabadságot igazoló dokumentumok időben történő
leadása, a különböző, rendszeresen visszatérő statisztikai adatok gyűjtése, táblázatot,
kimutatások vezetése stb. Ezek a feladatok látszólag periférián helyezkednek el egy
szervezet életében, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ezekből is sok következtetést lehet levonni a működésre vonatkozóan. Ezeknek a feladatoknak az ellátását is
folyamatosan ellenőrizni kell, és a hiányosságokra fel kell hívni a figyelmet. Tipikus
hibák kiküszöbölése érdekében oktatást szervezünk, utasítást, útmutatót adunk ki.
Szükség esetén mintákat teszünk közzé, amely alapján a feladat ellátása egyértelművé
válik mindenki számára, mind a tartalom, mind a forma és mind a teljesítési határidők
tekintetében.
A hivatali feladatok körébe tartozik a szervezet működése, illetve működtetése, amel�lyel kapcsolatban egy olyan modellt vezettem be, amely egyensúlyban tartja a centrális
és a decentrális vezetést. Megítélésem szerint csökkenti a bürokráciát, gyorsítja a hiteles
információk áramlását és hatékonyabbá teszi a feladatok ellátását. A modell lényege,
hogy a hagyományos szervezeti struktúra (főosztály, osztály, szakterület) vertikális
működése mellett létrehoztam a horizontális működést. Olyan csoportokat alakítottam
ki, ahol azonos tevékenységeket ellátók dolgoznak (ügykezelők, informatikusok, pénzügyi, illetve logisztikai feladatokat ellátok), de különböző osztályokon. Ezekben a csoportokban dolgozó munkatársak összehangolják, egységesítik a hatáskörükbe tartozó
feladatokat, megosztják a tapasztalatokat, illetve javaslatokat tesznek a hatékonyabb
működésre (4. ábra).
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Főosztály
CENTRÁLIS

Osztályok
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Pénzügy
DECENTRÁLIS
Hivatal

Informatika

4. ábra. A szervezet működési modellje
Forrás: a szerző szerkesztése

Közösség összetartozása

Első szempont – a mi közösségi összetartozásunkat illetően –, hogy az új kollégával már
előzetesen megismertetjük a szervezet céljait, működését, a leendő feladatait, fellelőségi
körét, a vele szemben támasztott követelményeket, elhelyezési körülményeit és a díjazását, juttatásokat. Fogadását körültekintően előkészítjük. Az első munkanapját úgy
kezdi meg, hogy az irodája, bútorzata, irodaszerei, informatikai eszközei, e-mail-címe
stb. rendelkezésre állnak, az iroda ajtaján a neve ki van írva, illetve a munkatársaknak
bemutatjuk. Véleményem szerint egy szervezetben az egyén akkor érzi jól magát, ha
érzi, hogy szükség van rá, ha látja, hogy fogadását gondosan előkészítették. Továbbá,
ha élvezi a vezetők bizalmát, ha meghallgatják, ha a kreativitásának teret engednek, ha
hibázik, azt elmeri mondani, ha a véleményét elmondhatja, sőt, ha építő jellegű kritikát
is megfogalmazhat, természetesen kulturált formában. Fontos, hogy kötődjön a szervezethez, a feladatait ne teherként élje meg, ismerje a helyét és szerepét a szervezetben
(5. ábra). Problémáit merje elmondani bizalommal, mert tudja, hogy a vezetőire számíthat. Meggyőződésem, hogy a munkatársak akkor fognak jól teljesíteni, ha kiegyensúlyozottak, megfelelő és nyugodt háttérrel rendelkeznek. Ha problémájuk van, és annak
megoldásához a vezetőktől nem kapnak segítséget, akkor az el fogja vonni a figyelmüket
a munkáról, arra negatív hatással lesz. Tapasztalataink azt mutatják, hogyha segítséget
kapnak, akár a vezető megy a probléma elébe és az megoldódik, utána még lelkesebben
látják el a feladataikat.
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5. ábra. Szervezeten belüli szerepek
Forrás: a szerző szerkesztése

Második szempont, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi életre, a hagyományok
teremtésére és ápolására egyaránt. Közösen és kreatív módon megünnepeljük a nemzeti
ünnepeinket, a nemzetközi nőnapot, a nemzetközi férfinapot, a jubileumokat, valamint
csapatépítéseket és sportnapokat szervezünk. Rendszeresen tartunk szakmai és ünnepi
állománygyűléseket. Általában ezek a rendezvények közös ebéddel zárulnak. Kiemelten
figyelünk az egészség megőrzésére, a sportolás biztosítására. Hiszen követelmény a munkatársakkal szemben, hogy mind mentális, mind fizikai állóképesség terén átlag feletti
képességekkel, kondícióval rendelkezzenek. A kollégáimmal szemben elvárásom, hogy
ne csak ideális körülmények között legyenek képesek magas színvonalú munkavégzésre,
hanem változó és nehéz körülmények között is átlag felett teljesítsenek.
Harmadik szempont az öngondoskodás, a kollégák folyamatos fejlesztése, továbbképzéseken való részvétel biztosítása. Próbálunk odafigyelni a kiégés megelőzésére,
a stressz- és a konfliktuskezelésre, a negatív hatások kezelésére. Az utóbbiak segítése
érdekében innovációs és rekreációs szobát hoztunk létre, amelynek a berendezéséhez
a szükséges bútorzatot és eszközöket a kollégák bocsátották rendelkezésre. Itt lehetőségük van bizonyos időközönként, illetve egy-egy jelentősebb feladat elvégzését követően
annak megvitatására, a feszültség oldására. Továbbá munkaidőn túl kikapcsolódni, rekreálódni, illetve egymást jobban megismerni, aminek következtében nagyobb toleranciát
gyakorolnak egymás irányába. Ez is pozitív hatással van a munkavégzésre.
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Vezetői magatartás

Mi vezetők a munkavégzés során figyelembe vesszük a munkatársak képességeit, személyiségüket, illetve szükséges mértékben bevonjuk őket a döntések előkészítésébe,
valamint javaslatokat, észrevételeket tehetnek. A meghatározott feladatok elvégzésében
a kollégák részére munkaszabadságot biztosítunk, vagyis meghatározott kereteken belül
és határidőre, de saját elképzelésük szerint végezhetik el a munkát.
Nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői példamutatásra. Mind a szervezeten belül a munkatársak irányába, mind a hozzánk feladatellátásra érkezők felé olyan magatartást tanúsítunk, valamint kommunikációt folytatunk, amely reprezentálja a szervezettel szemben
megfogalmazott elvárásokat.
A vezetői magatartás szerves része, hogy ha egy munkatárs hibát követett el, akkor azt
kellő körültekintéssel körbejárjuk, és azt követően vonjuk le a konzekvenciákat, illetve
megtesszük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a későbbiek során a hasonló
esetek megelőzhetők. Magam részéről, ha hibát észlelek, akkor először azon gondolkodok
el, hogy én hibáztam-e a feladat meghatározásánál, kellő részletességgel ismertettem-e.
Rendkívül fontos, hogy a vezetők mindig kiegyensúlyozottak legyenek, mindig
rendelkezésre álljanak, bizalmat és magabiztosságot sugározzanak, valamint segítség
és támogassák a kollégákat.
Összegzés
Úgy gondolom, hogy a rendészeti szervezeti kultúra szélesítése, csiszolása, „testre szabása” a rendvédelmi szerveknél és a rendvédelmi szerveket támogató intézményeknél
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy maradéktalanul meg tudjunk felelni a jogszabályi
előírásoknak, a szakmai követelményeknek és a társadalmi elvárásoknak. Ezeknek akkor
tudunk közösen megfelelni, ha olyan szervezeti kultúrát alakítunk ki, illetve munkahelyi
légkört teremtünk meg és tartunk fenn, amely igazodik az adott szervezet feladatrendszeréhez, az ott dolgozók személyiségéhez, a munkakörülményekhez, illetve kiaknázzuk
és alkalmazzuk a kor technikai vívmányait és a lehetőségeinket. Meggyőződésem, ha
jól tesszük a dolgunkat az pozitív hatással lesz az állomány megtartására is.
Felhasznált irodalom
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.)
Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
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Visszatekintés a rendészettudomány és a rendőrképzés kialakulására

Németh József140
Napjainkban már tudományos fokozatot lehet szerezni a rendészettudományok területén is, azonban ez korántsem volt mindig így. Számos kiváló, tudománnyal foglalkozó
szakembernek és kutatónak kellett rengeteg erőfeszítést tennie annak érdekében, hogy
a rendészettudományt mint önálló tudományterületet elfogadják. 2 003-bana Magyar
Tudományos Akadémia határozatban141 mondta ki a rendőrtudományok és a rendészet tárgykörében megjelent és disszertációként benyújtott értekezések befogadását,
kijelentette, hogy a magáénak tekinti és gondozza a tudományos fokozat elnyerésének
eljárását. Ezzel az aktussal a rendészettudomány önállóan művelhető tudományággá
fejlődött. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson több évtizedes kitartó munkára volt
szükség és számos erőfeszítést kellett tennie a rendőrszakma kiváló szakembereinek.
A rendészettudomány történi kialakulása
A rendészet és a rendvédelmi feladatok végrehajtásának szükségessége egyidős a civilizáció fejlődésével. Különböző korokban a rendőri tevékenységre, a rend fenntartására szükség volt. Az ókorban létrejött államok egyik legfőbb feladata a kívülről jövő támadások meggátolásán túl a belső biztonság szavatolása volt. Az állam
működőképességének fenntartásához, az állami szervezetek akaratának végrehajtása
érdekében, elengedhetetlen volt a rend és a biztonság fenntartása. Kezdetben a szó
szerinti rendfenntartás volt fontos feladata a rendőrségnek, annak érdekében, hogy
különböző betegségek és kórságok terjedését meggátolják vagy legalábbis lassítsák.
Ehhez akkoriban a lakossági szemetelés büntetésére és féken tartására volt szükséges. Ezt követően, az ipari forradalom bekövetkezte után számos város lélekszáma
nőtt meg ugrásszerűen, rengeteg munkásnegyed és munkásszálló jelent meg, ami új
feladat elé állította a rendfenntartókat.142 Jól látszik, hogy a civilizáció fejlődésével
a rendészeti feladatok is egyre komplexebbé és szerteágazóbbá váltak. Rédey Miklós
(1868–1931) a kor egyik kiemelkedő rendőri vezetője 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.”143
A szerző r. ezredes, címzetes egyetemi docens, elnök Rendőrség Tudományos Tanácsa
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésének anyaga. 2 003. szeptember 1 7. MTA Levéltár
142
Sallai János: A magyar rendészettudomány etablációja és akkreditációja. In Ruzsonyi Péter (szerk.):
Közbiztonság: Fenntartható biztonság és társadalmi környezet. Tanulmányok III. Budapest, Ludovika
Egyetemi Kiadó, 2 020. 13–130.
143
Rédei Miklós: Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése, tekintettel a közigazgatás
államosítására. Győr, Surányi János Könyvnyomda Intézete, 1 892.
140
141
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Rendészettudomány a 20. században
A 20. században a hazai rendészet és rendőrség több markáns változáson ment keresztül.
A 20. század történelmi eseményeinek köszönhetően új helyzet állt elő a rendfenntartás
területén is. Megváltozott a társadalom, az államhatárok védelmét újra kellett szervezni
ellenséges környezetben. Már az előző évszázadban törekvés volt arra vonatkozóan,
hogy a rendőrség szervezetét egységesítsék, azonban ez többször meghiúsult. A trianoni
békediktátum következményei miatt és az új kihívások végett több mint hét évtizedes
folyamat eredményeként az 1920. évi I. tc. hatályosította a centrális rendőrség szervezetét. Ebben az időszakban a 3720/1922. M. E. rendelet végrehajtására gróf Klebelsberg
Kunó belügyminiszter 1922. április 27-énkiadta a 66.898. B. M. rendeletét, a segédfogalmazók és segédfelügyelők próbaszolgálatának végrehajtására vonatkozó intézkedések
tárgyában.144
A belügyminiszter a rendeletében a következő, négyféle országos szintű szaktanfolyamot határozta meg:
– rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam;
– rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam;
– detektív- és detektívfelügyelői tanfolyam;
– országos törzstisztképző tanfolyam.145
A fenti rendeleteknek megfelelően 1922. november 22-énsor került az első rendőrtisztviselői szaktanfolyam tanévnyitójára, majd ezt követően, az 1940-esévek elejéig jelentős
számú rendőr fogalmazó, felügyelő, detektív és altiszt felkészítése valósult meg. Ennek
az európai szintű rendőrtisztképzésnek vetett véget a második világháború Magyarországon, és az azt követő politikai fordulat.146
Ezt követően számos átszervezésen ment keresztül a tisztképzés, fontos kiemelni
azonban az Magyar Államrendőrség Tiszti Akadémiáját, amelyet röviden 1948-ban
Rendőr Akadémiának (RAK) hívtak, 1949-ben pedig Rendőr Törzstisztképző Főiskolának. A későbbiekben is a rendőrtisztképzés több változáson ment keresztül, ilyen
volt az 1960-ban létrejött Rendőrtiszti Akadémia, amely a BM Idegen Nyelvi Főiskola és BM Rendőrtiszti Akadémia formális egyesítésével jött létre. Hamar jelentkezett az igény magasabban képzett állományra, ezért a Belügyminisztérium kollégiuma
1970. május 8-ai ülésén döntött a Rendőrtiszti Főiskola létrehozásáról. A jogszabályi
környezetet az 1970. évi 39. sz. tvr., a 4/1971. (X. 19.) BM-MM számú együttes rendelet
és a 010/1971. sz. BM parancs biztosították. Jól mutatja a képzés színvonalának emelésére
tett törekvéseket, hogy a képzés tanterveit a belügyminiszter és a művelődési miniszter
együttesen hagyták jóvá. Ezt követően beindultak azok a folyamtok, amelyek egy főiskolán jelen vannak, ilyen például a külföldi diákok képzése.147

Sallai (2020) i. m. 4 9.
Sallai (2020) i. m. 5 0.
146
Sallai János: November 2 2, a Rendészettudományi Kar kari napja. Rendőrségi Tanulmányok, I. (2018),
2. 104–109.
147
Sallai (2020) i. m. 7 0–75.
144
145
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1989–1990-ben már a főiskola ugyanúgy bonyolította le a felvételi eljárást, mint
a többi felsőoktatási intézmény.148 Az 1990-esévekben a Rendőrtisztit Főiskola kutatási
feladatai bővültek, a Rendészeti Kutató Intézet is a főiskola alárendeltségébe került,
majd 2 000-benlétrehozták a Rendészeti Vezető-, Továbbképző és Kutatóintézetet.
Rendészettudomány a 21. században
Az előzőekben leírtakból jól látható, hogy a rendészettudomány egy komplex, átfogó
tudományterület, azonban ebben az időszakban még mindig nem önálló tudományágként volt jelen. A rendészettudomány, rendőrtudomány iránti igény149 a rendészet
művelői körében folyamatosan jelentkezett, de ennek hivatalos elismerése hiánya
miatt a tudományos értekezések, publikációk és tudományos anyagok jellemzően
a közigazgatás-tudományok, a jogtudományok és a hadtudományok területén születtek.
Az 1 971-ben, 50 éve létrejött RTF-en a több évtizedes tapasztalat ellenére problémát jelentett, hogy egyetemi végzettséget adó oklevelet nem tudott adni az intézmény,
ugyanis mesterképzés nem volt. Hosszas előkészítő munka után, 2008. szeptember
1-jével elindult a rendészeti mestervezető szak, amely okleveles rendészeti vezető (MA
policing manager) képzettséget biztosított. A szakfelelősi és koordinátori feladatokat
Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, akkori oktatási és nemzetközi rektor helyettes
látta el.150
A rendészettudomány elismerése terén döntő szerepet játszott Szabó András akadémikus, aki 2003. szeptember 17-énaz MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály
ülésén kezdeményezte, hogy az osztály fogadja be a rendőrtudományok doktori pályázatait. Szabó András tett egy 13. pontból álló, tudományos igényű előterjesztést, amelynek
címe Helyet kér a rendészettudomány. Pár részletet érdemes kiemelni:
– A bűnügyi tudományok rendszerén belüli elkülönülés már a 19. század utolsó
harmadában elkezdődik.
– Az utóbbi években nagy lendülettel folyik a rendőri szervezet önállása, a szervezet struktúráját és eljárásait alapul vevő önreflexiója. Ennek eredményeként ma
már rendelkezésre áll a rendőri professzió általános ismeretanyaga. Ezt nevezem
magam részéről a tárgyban tevékeny szerzőkkel együtt és egyezően rendészetnek,
rendészeti tannak, rendészeti elméletnek.
– Meglátásom szerint a rendészeti elméletnek önálló tárgya maga a rendőrség.
– Javaslom, hogy a IX. Osztály a Jogtudományi Bizottság szakmai kompetenciájába,
illetve a Közigazgatási Bizottság hatáskörébe sorolja a rendészeti tárgyú, tudomá-
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Szabó Andrea: A rendészeti felsőoktatás múltja, jelene és jövője. In Pálvölgyi Károlyné – Reisinger
Adrienn – Szabados Eszter – Tóth Tamás (szerk.): Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája. Győr, Széchenyi
István Egyetem, 2 012.
149
Lásd Rédey, Laky, Szamel írásait.
L
aky Imre szerint: „A rendőri szolgálat rendszeres, logikus elméleti alátámasztása, bölcselete és politikája,
a rendőri gyakorlat módszeres ismertetése, – ez a rendőri tudomány.”
150
Sallai (2020) i. m. 7 8–79.
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nyos minősítésre váró munkákat, és a jogtudományi alapminősítésen belül ismerje
el a rendészeti besorolást.151
Fontos mérföldkő volt még 2012-ben a MAB-akkreditáció, amikor is elfogadták
a rendészettudományt. Ezt követően alapították az NKE Rendészettudományi Karát
a korábbi Rendőrtiszti Főiskola bázisán, majd az első rendészettudományi egyetemi
tanári kinevezés 2 013. október 1 5-éntörtént meg. Szintén 2 013-bana Rendészetelméleti
és -történeti Tanszéket felállították, és végül a Rendészettudományi Doktori Iskola
MAB általi 2015-ösakkreditációja valósult meg. Ezzel egyidőben 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
társadalomtudományoktól elhatárolható alrendszert vizsgálja.”152
Magyar Rendészettudományi Társaság
Több rendészettudománnyal foglalkozó folyóirat állt a kutató rendelkezésére (Belügyi
Szemle, Magyar Rendészet), azonban szükség volt egy olyan civil társaság megalapítására is, amely összefogja a rendészettudomány művelőit és a szakértelmiséget. Hosszas
előkészítő munka után, 2004. május 24-éna BM Duna Palotában megalakult a Magyar
Rendészettudományi Társaság. Dr. Janza Frigyes r. dandártábornok úr levezető elnök
az alábbiakkal köszöntötte a résztvevőket:
„Öröm számunkra az, hogy száz fölött regisztrálták magukat azok, akik alapító
tagként kívánnak a Társaság életében részt venni. Hosszú, évekig tartó folyamat előzte
meg ezt a mai napot. 2 002-bennemzetközi konferencián európai kollégákat tudtunk meghallgatni a rendészettudomány problémáiról. Nemcsak a rendvédelmi szervek és a rendészetek tagjai, hanem tágabb értelemben a kapcsolódó tudományágak képviselői is
jelen vannak. Régóta ismert az, hogy a rendészethez, amely egy multidiszciplináris
tudománynak vagy praxisnak fogható fel, számos szakma csatlakozik, és számos szakma
járul hozzá a diszciplína eredményeihez.”153
A fentiek alapján kijelenthető, hogy nagy igény volt egy ilyen tudományos társaság
megalapításra, amit az jelzett, hogy több mint száz fő kívánt regisztrált alapítótagként
részt venni a társaságban.
Rendőrség Tudományos Tanácsa
A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.)
BM utasítás megteremtette a belügyi ágazatban a tudományos tanácsok létrehozásának
Sallai (2020) i. m. 1 20–128.
Sallai (2020) i. m. 1 20–122.
153
Sallai János: Az MRTT létrehozásának előzményei és megalapítása. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság. Online: https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/MRTT%20
t%C3%B6rt%C3%A9nete%202020%2005%2001.pdf
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lehetőségét, így sorra alakultak meg a tudományos testületek, segítve a belügyi szervek
tudományszervezői tevékenységét. 2014. június 11-énújjáalakult a Rendőrség Tudományos Tanácsa, amely a rendőrség kutató-, alkotó- és tudományszervezői tevékenységét
tervező, koordináló, a szervezést irányító, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő,
egyben kiemelt (stratégiai jellegű) kérdéskörökben tudományos tanácsadó testület. Célja
a rendészettudomány eredményeinek a gyakorlatban történő alkalmazásának elősegítése,
a rendőrségi feladatok ellátásához kapcsolódó új kutatások koordinálása és szervezése,
a meglévő ismeretek alkalmazása, fejlesztése érdekében kutató-, alkotó-, tudományszervezői és pályázathirdetési tevékenység színvonalas végzése.154 A jogszabályi környezetet
a tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás
biztosítja.
Mára a Rendőrség Tudományos Tanácsa rendszeresen szervez tudományos fórumot, konferenciát, Vezetői Akadémiát, megalapították a Rendőrségi Tanulmányok című
tudományos folyóiratot, továbbá részt vesz hazai és európai uniós kutatásokban, pályázatokban.
Rendészettudomány kihívása
A fejlődés a társadalom számára sok pozitívumot hordoz, amely elsősorban az újfajta
technológiák elterjedésében jelentkezik, és ami kihat az emberek mindennapjaira. Sajnálatos módon azonban a bűnelkövetők azok, akik szintén élen járnak bűnelkövetések
során alkalmazott nóvumok használatában. Ezért a rendészettudomány területén – a többi
tudományhoz hasonlóan – elengedhetetlen, a 21. század kihívásainak történő megfelelés.
Napjaink fő fejlődési irányai a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, az 5G-hálózat
és a dróntechnológia területe.
A rendőrség felismerve a fenti kihívásokat, együttműködés keretében a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem által működtetett Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium kutatási-fejlesztési és innovációs projektszervezetében kiemelt partnerként aktív
szerepet vállalt.
Összegzés
Összességében elmondható, hogy az elmúlt 50 évben a rendészettudomány számos
változáson és markáns fejlődésen ment keresztül. Megalapították a Rendőrtiszti Főiskolát, amely nem véletlenszerűen és spontán alakult meg, hanem egy hosszú folyamat
végeredményeként. A főiskola megalapítása egy fontos mérföldkő volt a rendészeti
tudományok területén, azonban szerencsére itt korántsem ért véget a tudományterület
fejlődése. Ezt követően 2004-benaz MTA befogadta a rendőrtudományokat mint önálló
tudományterületet, és megalakult a Magyar Rendészettudományi Társaság. Később,
2008-bana Rendőrtiszti Főiskolán már mesterképzésben is részt lehetett venni, majd
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulását követően 2015-ben a Rendészettu154

Rendőrség Tudományos Tanácsának honlapja: www.bm-tt.hu/rtt/bemutat.html
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dományi Doktori Iskola Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi akkreditációja valósult meg.
Kijelenthetjük, hogy számos kutató, elméleti szakember és kiváló szaktekintély hos�szas és kitartó munkájának köszönhetően mára a rendészettudomány elfoglalta a tudományterületek között méltó helyét, és szolgálja többek között azt az ügyet, amely szerint
a jó szakmai gyakorlat nem alakulhat ki a tudományos kutatás által megszerzett tudás
nélkül.155
Felhasznált irodalom
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésének anyaga. 2003. szeptember 17. MTA
Levéltár
Németh József: Rendőrségi kutatások az EU Horizont 2020 pályázatok tükrében In Boda
József – Felkai László – Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó, 2017.
Rédei Miklós: Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése, tekintettel a közigazgatás államosítására. Győr, Surányi János Könyvnyomda Intézete. 1 892.
Rédei Miklós: Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése, tekintettel a közigazgatás államosítására. Győr, Surányi János Könyvnyomda Intézete, 1892.
Sallai János: A magyar rendészettudomány etablációja és akkreditációja. In Ruzsonyi Péter
(szerk.): Közbiztonság: Fenntartható biztonság és társadalmi környezet. Tanulmányok
III. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 13–130.
Sallai János: Az MRTT létrehozásának előzményei és megalapítása. Budapest, Magyar
Rendészettudományi Társaság. Online: https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/MRTT%20t%C3%B6rt%C3%A9nete%202020%2005%2001.pdf
Sallai János: November 22, a Rendészettudományi Kar kari napja. Rendőrségi Tanulmányok,
I. (2018), 2. 104–109.
Szabó Andrea: A rendészeti felsőoktatás múltja, jelene és jövője. In Pálvölgyi Károlyné – Reisinger
Adrienn – Szabados Eszter – Tóth Tamás (szerk.): Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája.
Győr, Széchenyi István Egyetem, 2012.

155
Németh József: Rendőrségi kutatások az EU Horizont 2020 pályázatok tükrében In Boda József – Felkai László – Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Liber amicorum in
honorem Friderici Janza septuagenarii. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2 017.
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Rendészeti képzés – az alkalmazható tudásra fókuszálva

Polt Péter156
A rendőrség mint általános hatáskörű nyomozó hatóság kiemelt szerepet játszik a büntetőeljárásban. A Büntető Törvénykönyvben helyet kapó bűncselekmények döntő többségét nyomozza, de ezen kívül jelentősek a bűnfelderítő és bűnmegelőzési feladatai is,
és – amiről kevesebb szó esik, de naponta találkozunk vele – jelentős szerepet játszik
a nemzetközi bűnügyi együttműködésben. Ezeken túl meg kell említeni a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése érdekében végzett tevékenységet is.
A rendőrségi nyomozás a büntetőeljárásról szóló törvény szerint történik, ezért alapvető követelmény – különösen a kriminalisztika módszertanán túl – a büntetőeljárási
szabályok ismerete, hiszen ezeket az eljárási cselekményeket általában önállóan kell
végrehajtaniuk a nyomozó hatóságoknak, és törvényes eljárásuk kihatással van az ügy
végeredményre is. A rendőrség mint nyomozó hatóság tehát jogalkalmazó tevékenységet
végez, és ezen a ponton jelenik meg az anyagi jogi szabályok ismeretének a fontossága is,
hiszen éppen úgy, mint a büntetőügyekben eljáró igazságügyi hatóságok (az ügyészség
és bíróság), a rendőrség is egyfajta értékelő tevékenységet végez, amely sokkal többet
kíván, mint különös részi szabályok ismerete.
A rendészeti képzés céljainak és eszközeinek meghatározásakor érdekes szempont
az, amikor egy külső szereplő – jelen esetben az ügyészség – nézőpontjából tekintünk
a rendőri munkára. Az alábbiakban pár olyan kérdést vetek fel, amelyek véleményem
szerint továbbgondolásra érdemesek, annál is inkább, mert a jogalkalmazásból merített
tapasztalatokon alapulnak.
Az új büntetőeljárási szabályok még inkább aláhúzzák azt, amit tudatosítani kell
már az oktatás folyamán, hogy a nyomozás sikeréért, szakszerűségéért és törvényességért a nyomozó hatóság tagja önálló felelősséggel tartozik. A nyomozó hatóság által
a felderítési szakaszban hozott döntések, elvégzett eljárási cselekmények alapvetően
meghatározzák a büntetőügy későbbi sorsát.
Szükséges felkészíteni a nyomozó hatóság tagjait a mérlegeléssel járó döntések meghozatalára, ez pedig egy magasabb szintű tudást és logikai készséget igényel. Megítélésem szerint nem elegendő a joganyag ismeretét nyújtani a hallgatóknak, hanem annak
alkalmazásához egyfajta összetett, a gyakorlatban is hasznosítható tudást is át kell adni
számukra, ami azután a büntetőeljárásban eredménnyel hasznosítható.
A nyomozás kiindulópontjaként azt kell szem előtt tartani, hogy a büntetőeljárásban a bíróság és ügyészség mellett a nyomozó hatóságnak is valósághű tényállásra kell
alapítani a döntését. Ennek nem csupán eljárásjogi vetülete van, de nélkülözhetetlen
hozzá az anyagi jogi törvényi tényállások ismerete is. A valósághű történeti tényállásnak
ugyanis tartalmaznia kell a törvényi tényállás elemeit, és ezek határozzák meg a bizonyítás módszereit és irányát, majd a tényállás felderítését követően ez teszi lehetővé
a megalapozott, érdemi döntés meghozatalát. Ebben rejlik a jogalkalmazás lényege.
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A szerző tanszékvezető egyetemi tanár, NKE, legfőbb ügyész
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Önmagában az anyagi jogszabályok ismerete nem elégséges a színvonalas jogalkalmazói munkához, ma már követelmény a nem törvényi szintű szabályok ismerete is, ami
a bírósági eseti döntésektől a jogegységi döntéseken át, az ügyészi iránymutatásokig
terjedhet, tehát elég széles skálát foglal magában. Ezeknek az elsajátítására is szükség
van a képzés során, mert számos példa azt mutatja, hogy a nem kellő anyagi jogi ismeret
félreviheti a nyomozás irányát, ami a későbbiekben akár a büntetőjogi felelősség elmaradását is eredményezheti.
Fontos például annak a felismerése, hogy egy nyomozás kezdetén hivatali visszaélés,
hűtlen kezelés vagy éppen korrupciós bűncselekmény-e a helyesen megállapított gyanú
tárgya, és ehhez képest történjen a bizonyítékok beszerzése és biztosítása. Fontosnak tartom azt is, hogy a képzés terjedjen ki az új és újraszabályozott bűncselekmények elméleti
és gyakorlati kérdéseire is. Nem mindegy, hogy kerítés vagy emberkereskedelem gyanúja
miatt indul a nyomozás, ám ha ismerik a két bűncselekmény elhatárolására vonatkozó
iránymutatásokat, eseti döntéseket, úgy könnyebb felismerni a rendelkezésre álló ismeretekben azokat az indokátorokat, amelyek alapján a megfelelő hatáskörrel rendelkező
nyomozó hatóság a helyes irányba tud elindulni a tényállás felderítése érdekében. De
említhetném itt a pénzmosást is, amellyel kapcsolatban a büntető anyagi jogi szabályokon
kívül számos más, az értelmezést segítő iránymutatás született, és bármilyen meglepő,
időnként bizonytalanság mutatkozik a klasszikus élet és testi épség elleni bűncselekmények – életveszélyt okozó testi sértés, emberölés kísérlete, halált okozó testi sértés,
emberölés – elhatárolásában is. Nem árt újra és újra elővenni az ezekre a tényállásokra
vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket is.
A büntető jogszabályok ismeretének jelentős hiányossága persze nem túl gyakori jelenség, de olykor találkozunk alapvető szabályok téves értelmezésével. Gyakran előfordul,
hogy egy házkutatás során a keresett és megtalált releváns tárgyakon kívül más olyan
dolgot is lefoglalnak, amelynek a bizonyítás szempontjából nincs jelentősége. Előfordul
az is, hogy információs rendszer működését érintő bűncselekmények esetén az adatállományok helyszínen történő lementése vagy a merevlemezek és más adathordozók
lefoglalása helyett indokolatlanul egész számítástechnikai berendezéseket foglalnak le.
Ezzel lehetetlenné teszik az adott helyszínen folyó hétköznapi munkát, aminek nyilvánvalóan lehetnek további következményei is. Ehhez kapcsolódó hiba, amikor könyvelési
iratokat indokolatlanul foglalnak le, mert ez a büntetőeljárás céljával nem összeegyeztethető jogkorlátozáshoz vezethet, ami kártérítési pert is maga után vonhat, de egyéb
következményei is lehetnek. Ebben a körben hangsúlyozni kell, hogy a nyomozás nem
proaktív tevékenység, vagyis egy meghatározott bűncselekményre vonatkozó konkrét
gyanú hiányában nyomozási tevékenység nem végezhető. Erre csak akkor van törvényes
lehetőség, ha a szabályoknak megfelelő nyomozási tevékenység során merülnek fel újabb
bűncselekményre vonatkozó bizonyítékok. A bizonyítékok feltalálása érdekében végzett
kényszerintézkedések szakszerű foganatosításának feltétele azonban nyilvánvalóan az,
hogy a gyanú tárgyát képező cselekményt helyesen minősítsék, és ennek megfelelően
legyen elképzelés a bizonyításának menetére is. A lefoglalt dolgok esetében nem lehet
figyelmen kívül hagyni azt a büntetőeljárási rendelkezést, hogy a lefoglalást meg kell
szüntetni, ha arra az eljárás érdekében már nincs szükség.
Még mindig előfordul, hogy a nyomozó szervek a bizonyítékok beszerzését éppen
a bűncselekménnyel érintett szervezet megkeresésével kísérlik meg. Nemcsak nyomo-
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zástaktikailag rossz döntés ez, hanem a törvényesség szempontjából is vitatható, ugyanis
sértheti az önvádra kötelezés tilalmát. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket előbb tanúként hallgatnak
meg, holott egyébként más, törvényesen beszerezhető bizonyíték felkutatására is lehetőség lenne. Jóval többször lehetne élni a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekkel is, hiszen erre a törvényes lehetőség adott, és ezek az intézkedések különösen a nyomozások korai szakaszában jelentősen növelnék a sikeres vagyonbiztosítást
és vagyonvisszaszerzést.
Előfordul, hogy a nyomozások nem mindig rendelkeznek koncepcióval, ezért
a nyomozási cselekmények elvégzése időnként esetlegesnek tűnik, a bizonyítékok
folyamatos értékelése, a bizonyítás továbbgondolása pedig elmarad. Ha a nyomozás
végén derül ki, hogy az irány téves volt, már sokszor késő korrigálni a tévedést,
értékes bizonyítékok enyészhetnek vagy éppen tűnhetnek el. Azt hiszem az a legfontosabb, hogy a megfelelő dogmatikai és logikai gondolkodást el tudják sajátítani
a hallgatók. A felderítési szakban rendszeres beszámolási kötelezettség szakszerű
teljesítéséhez vagy a megalapozott gyanú szakszerű megfogalmazásához való segítségképpen célszerű lenne a képzés során hangsúlyt fektetni a tényállások rövid,
tömör, de szakszerű megfogalmazásának elsajátítására. A nyomozás során szerkesztett okiratok, határozatok, írásba foglalt intézkedések szakmai helytállósága
a bizonyítási eljárásban döntő fontosságú lehet.
Külön meg kell említeni a leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó szabályok
ismeretének fontosságát. A büntetőeljárásról szóló törvény rendkívül részletesen szabályozza ezt a területet, éppen annak érdekében, hogy az egyértelmű rendelkezések
feltétlen betartása mellett beszerzett bizonyítékok a büntetőeljárásban felhasználhatók
legyenek. Megjegyzendő, hogy a leplezett eszközök alkalmazása körében indokolt
lenne a lehallgatáson kívül más, bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött eszközök
alkalmazása is.
Összességében azt hangsúlyoznám, hogy a jogi kérdések és szabályok ismerete
alapvető fontosságú a büntető jogalkalmazásban is. A megfelelően kialakított tanrend
és a megfelelő képzettségű oktatók jó oktatási módszertana döntő jelentőségű, amely
nélkül sikerre nem számíthatunk. Fontos a képzések összehangolása és komplexitása is,
amely persze nemcsak a rendőrtiszti képzésre, hanem a jogászképzésre is igaz. Szükség
van még teljesebb koordinációra valamennyi, az igazságszolgáltatás területén tevékenykedő résztvevő tekintetében, legyen az rendőr, ügyész vagy bíró. Az egymást segítő,
integratív képzés, továbbképzés bizonyosan előmozdítja a hatékony bűnüldözést és igazságszolgáltatást.
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A rendészettudomány dinamizálásának lehetséges direkciói157

Polyák Zsolt

Bevezetés
A rendészettudomány158 történetének vizsgálatakor széles körből merítő, rendkívül értékes ismeretanyag tárul elénk, amely kiváló alapnak mutatkozik a további elmélkedésre,
a gyakorlat számára is hasznos szakmai gondolatok megfogalmazására, terjesztésére.
„A rendészet tudományának klasszikus művelői […] a rendészet közigazgatásban betöltött
funkcióját tekintették elsődlegesnek, amelynek középpontjában az állam közbiztonság
és közrend védelmére vonatkozó kötelezettségei állnak.”159
A felgyorsult globális és lokális változások azonban felvetik a kérdést: a rendészettudomány eddigi eredményei, vívmányai kiállják-e az idő múlásának próbáját?
A rendészettudomány művelőinek mit kell tenniük annak érdekében, hogy a kutatásaik, javaslataik ne csupán kövessék a múltbéli történéseket, és a már megjelenő
kihívásokra keressék a válaszokat, illetve a tapasztalható folyamatokat elemezzék,
hanem prognosztizálni tudják a technikai, társadalmi változások révén számottevő
valószínűséggel előálló biztonsági kockázatokat, és ezekre megfelelő reakcióterveket,
szervezetfejlesztési, módszertani stratégiákat kínáljanak a rendészeti szerveknek,
hatóságoknak.
Számos tanulmány, kutatás értekezik a cselekvés lehetséges irányairól. Ezeknek
egy újabb szemszögből történő felvázolásához Szabó Imre célrendszerét veszem alapul.
„A rendészettudományra vár az a feladat, hogy a rendészet jogát, a rendészet szervezetét
és annak működését interdiszciplináris megközelítéssel tárja fel, vegye birtokba a rendészeti igazgatásnak azokat a területeit, amelyek eddig tudományos kontrollt nem kaphattak,
alakítsa ki a nemzetközi szintű kutatásokhoz nélkülözhetetlen fogalmi apparátusát, végül
teremtse meg azokat a hazai és nemzetközi fórumokat, amelyek alkalmasak a tudományos
teljesítmények objektív mérésére. Az ilyen megalapozású rendészettudomány jelentős
támogatást képes nyújtani a rendészeti szakmák művelőinek, és megkerülhetetlen a rendészetért felelős politikai hatalom számára is.”160
Tehát a rendészeti jog, a rendészet szervezete, működése, a tudományos kutatások
és fórumok jelentősége, valamint a teljesítmény azok a területek, amelyeket vezérfonalként követve törekszem igazolni azt a feltevést, hogy a rendészettudomány modernizálása, korszerűsítése elengedhetetlen. Ehhez három fejlesztési irányt jelölök meg, amelyek
A szerző r. dandártábornok, rendőrfőkapitány, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.
Finszter Géza 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
tárgy feltárására.” Boda József (főszerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest, Dialóg Campus,
2019. 480.
159
Hautzinger Zoltán: A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, 2 0. (2020), 3 . 142.
160
Szabó Imre: A rendészettudomány múltja, jelene és jövője. 2011. 3–74. Online: www.bm-tt.hu/assets/
letolt/rendtudtar/RendeszettudomanyMagyarorszagon_v5_szabo.pdf
157
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mentén az e törekvés megvalósítását összefoglaló stratégia, majd az annak részleteit
tartalmazó cselekvési program megalkotható.
„A rendészet »keresztbe fekvő« jogág, hiszen az alkotmányjogtól a közigazgatási
jogon át a büntető anyagi és eljárásjog, valamint a szabálysértési jog is áthatja.”161
A rendészettudomány a társadalomtudományok és a természettudományok területeinek téziseit, eredményeit felhasználó, a gyakorlatban alkalmazó diszciplína.
„A rendészet szorosan kötődik az államhoz, így a rendészettudomány fejlődéstörténete szinte elválaszthatatlan az államtudománytól és a közigazgatás-tudománytól.”162
Az államhoz való kötődés determinálja a rendészettudomány prioritásait. A jó állam
a polgárai érdekében eredményesen és hatékonyan használja a rendelkezésére álló
erőforrásokat. A rendészetre leszűkítve társadalmi érdekként a közrend, a közbiztonság fenntartása, erősítése, az állampolgárok szubjektív közbiztonság-érzetének
fokozása jelölhető meg.
Különböző szintű jogi normák váltják ezeket a célokat intézményi, illetve intézményeken belül szakterületi feladatokká, szolgálati áganként definiált kötelezettségekké.
A rendészettudomány akkor töltheti be küldetését, ha elemzéseinek, újító kezdeményezéseinek a központjában a társadalmi érdek, az állam polgárainak szükségletei állnak.
A rendészettudomány megújításának aspektusai
„A rendészetelmélet163 fiatal tudomány. Életre hívását a rendszerváltozás időszakának
követelményei határozták meg. Ezek: a korszerű rendészeti közjog megteremtése, a rendészeti igazgatás integrálása az alkotmányos jogállam szervezetébe, az emberi jogok
érvényre juttatása a közrend megóvása és a közbiztonság oltalmazása során.”164
Valóban ezek a legfőbb társadalmi érdekek, amelyeknek artikulációja Magyarországon a rendszerváltás időszakában erősödött fel a közbeszédben és a politikai kommunikációban egyaránt. Napjainkban azonban hasonlóan markáns változásokat hozó
tendenciáknak, jelenségeknek, folyamatoknak lehetünk tanúi. „A biztonság megteremtésében, fenntartásában, szavatolásában – a globalizáció minden pozitív és negatív hatása
ellenére – új értelmet nyert a belső biztonság, a köznyugalom, a közrend, közbiztonság,
amelyek hagyományos szerepe át- és felértékelődött.”165
161
Christián László: „Rendészeti szervek” In Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter – Jakab András). 2018. 38. Online:
http://ijoten.hu/szocikk/rendeszeti-szervek
162
Hautzinger (2020) i. m. 1 41.
163
„Rendészetelméletet csak a gyakorlattal szoros kapcsolatban, empirikus kutatásokra támaszkodva
lehet művelni. A rendészettudomány nemzetközi és hazai teljesítményei bőséges muníciót biztosítanak
ahhoz, hogy a rendészet gyakorlata szellemi támogatást kapjon, a rendészeti igazgatásban felhalmozott
tapasztalatok pedig gazdagítsák a tudományt” (Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2 013. 13.).
164
Boda József – Finszter Géza – Imre Miklós – Kerezsi Klára – Kovács Gábor – Sallai János: A rendészettudományi kutatások elméleti megalapozása és főbb irányai. Államtudományi Műhelytanulmányok,
2016, 17. 11.
165
Virányi Gergely: Gondolatok a rendészettudományhoz. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.):
A rendészettudomány határkövei. Tanulmányok a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények első évtizedéből.
Pécs, MHTT Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. 2012. 36.
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Ennek tükrében kell vizsgálni a rendészettudomány hasznosságát, meghatározni
a prioritásokat. A társadalmi érdekhez, az állam polgárainak szükségleteihez igazítottan a rendészettudomány, a rendvédelem fejlesztésének három fő irányt célszerű
megjelölni.
– A látókör szélesítése, az innováció élénkítése, az egyes tudományágak közötti
együttműködés kiterjesztése.
– A jogalkotás proaktivitásának fokozása.
– A rendvédelmi szervezetek felépítésének, szervezeti kultúrájának áttekintése,
az újító kezdeményezések és minőségi munkavégzés gátjainak lebontása.
Összetett jelenségekre összehangolt válaszlépések – a tudományágak közötti
együttműködés szükségessége
Ha elvonatkoztatunk az államtudományi kötődéstől, és a rend fogalmára166 egy sajátos,
pragmatikus definíciót alkotunk, akkor egy olyan fajta harmóniát jelölhetünk meg rendként, amelyben a környezet és a benne élők, tevékenykedők összhangja adja a fókuszpontot. A környezet jellemzése, leírása során földrajzi, gazdasági tényezőket, anyagok
és jelenségek különbözőségét, kölcsönhatását tárhatjuk fel. A környezetben élők esetében
pedig demográfiai, szociológiai, orvostudományi megközelítések közösségekre és egyénekre vonatkozó következtetései közül választjuk ki azokat, amelyek a fókuszunk irányába hatnak, pozitív, illetve negatív irányba befolyásolhatják a rendet, az összhangot.
Ezeknek a befolyásoló tényezőknek a köre igen széles, ráadásul nem konstans, illetve
kiszámítható jellemzőkről van szó. Változó elemek ezek, amelyeknek a hatása is időről
időre módosulhat, és a hatás intenzitása is ingadozhat.
A teljesség igénye nélkül néhány olyan példa, amely érzékelteti a rend e sajátos leírásának a rendészettudománnyal való összefüggését. Egy térség, egy ország földrajzi
fekvése, gazdasági fejlettsége jelentősen meghatározza az adott területen élő népesség
életkörülményeit. A körülményekhez való alkalmazkodás általánosít bizonyos magatartásformákat, meghatározza az egyének és közösségek szokásrendszerét, céljait, a célok
eléréséhez rendelt eszközöket.
Ez a működés, a környezet és az egyének összhangja mintegy kijelöli a rendészettudomány számára az alapvető értékeket, és egyben feladatul is szabja a rendészeti területen
tevékenykedő hatóságoknak, intézményeknek, szervezeteknek azt, hogy ezen értékek
megtartása érdekében végezzék tevékenységüket. Azonban, ha a körülmények hirtelen
megváltoznak, az egyén, illetve a közösségek nem minden esetben tudnak alkalmazkodni
az új helyzethez, reagálni a bekövetkezett veszélyre, változásra, így a viszonyrendszer
megfordul.
A környezetben élők már nem iránymutatást adnak, hanem iránymutatást, intézkedést várnak a rendet fenntartóktól. Ha csak a közelmúlt eseményeire gondolunk,

„Valamely szabálynak, törvénynek megfelelő állapot. Az élet alapvető teremtőképességének azon megnyilvánulása, amikor a konstans feltételek, befolyásoló tényezők a hatékony mindennapi tevékenységekhez
szükséges ismert, elvárt helyükön vannak, valamint jól, legalább zavartalanul működnek” Boda (2019)
i. m. 4 60.
166
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akkor 2008–2009-bena romák elleni támadássorozat,167 2010-bena vörösiszap-katasztrófa,168 a 2015-től datálható tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet vagy
éppen a 2020-ban jelentkező és máig tartó Covid-19-világjárvány169 mind olyan
események, jelenségek, amelyek a rendfenntartóktól azonnali szervezett és hatékony reakciót igényeltek. A felsoroltak szinte teljesen egészében érintik a fentiekben
a környezettel és a környezetben élőkkel kapcsolatosan megjelölt tudományágakat,
hiszen a romák elleni támadássorozat túl a büntetőjogi megítélésén egy társadalmi
problémára világított rá, demográfiai, szociológiai kérdéseket vetett fel. A vörösiszap-katasztrófa a természeti környezetet, emberi egészséget, létfeltételeket érintette
rendkívül súlyosan, a tömeges bevándorlás sok más mellett fajsúlyos demográfiai
kérdéseket vetett fel, a koronavírus-világjárvány pedig egyelőre nehezen belátható,
de a tudományos kérdések tekintetében mindenképpen többszintű és jelentős nehézségeket eredményező jelenség.
Ebből a néhány példából is nyilvánvaló, hogy azok a változások, amelyek a rendészetet
kihívások elé állítják, rendkívül összetettek, így a rendészettudománynak is szükségképpen keresnie kell a kapcsolatot az egyes tudományágakkal. „A rendészettudomány
önálló megítélésének záloga, ha világosan kimutathatók az egyes kapcsolódásai más
tudományokhoz, de kellőképpen el is határolható azoktól”.170
A fejlődés egyik iránya tehát a látókör szélesítése, a nyitás, az együttműködés, az innovatív gondolkodás. „Ehhez azonban olyan szakmai fórumokat, műhelyeket kell kialakítani, amelyek szakítanak az egyirányú információközlés unalmával és azzal a tévhittel,
hogy a tudomány valami unalmas, száraz, elvont dolog. Miközben a minőségből nyilvánvalóan nem engedhetünk, a tálalás módját korszerűbbre kell szabni”.171
Ebben a tekintetben élen járnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának kutató és ismeretterjesztő közösségei, amelyeknek elhivatott szakemberei
küldetésüknek tekintik a rendészettudomány modernizálását, a tudományos eredmények
gyakorlatba való átültetését.
Proaktív jogalkotás a törvényesség és az eredményesség záloga
Az állam által fenntartott és működtetett rendvédelmi szervek jogalkalmazó szervek.
A jogi normák által meghatározott keretek között végzik igazgatási tevékenységüket,
167
2008 júliusa és 2009 augusztusa között a magyarországi kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata zajlott. 10 magyarországi településen összesen 55 lakos vált célponttá, akik
közül öten megsérültek és hatan életüket vesztették.
168
Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelő ipari szerencsétlenség és környezetkárosító
katasztrófa, amelyet az okozott, hogy 2010. október 4 -énátszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő
és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja.
169
A SARS-CoV-2 vírus által a Covid-19 elnevezésű betegséget okozó pandémia.
170
Hautzinger (2020) i. m. 1 40.
171
Molnár Katalin: Fiatal rendészettudomány – Fiatal kutatók? In: Marton Zsuzsanna – Németh Kornél – Pelesz Pelbárt – Péter Erzsébet (szerk.): IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet. Pannon Egyetem, Nagykanizsai Kampusz, Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet.
63.
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kényszerítik ki a társadalom többségének érdekét szolgáló, különböző szintű jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott magatartásokat,
szereznek érvényt a tilalmaknak. „A rendészettel szemben ugyanis nem csupán az eredményesség, a hatékonyság követelmény, hanem a törvényesség is”.172
Ebből következik, hogy jogi norma hiányában hatósági intézkedés nem kezdeményezhető, a jogalap nélküli intézkedések súlyos jogállamisági, jogbiztonsági kérdéseket
vetnének fel.
Következésképpen az eredményesség, a hatékonyság katalizátora a proaktív jogalkotás. A proaktivitás mértéke nagyban meghatározza az eredményesség és a hatékonyság fokát. Ezt jól érzékelteti például a büntetőjogban a kábítószerekkel kapcsolatos
bűncselekmények elleni fellépés jogi szabályozása. A globalizáció eredményeként ma
már nehezen követhető, hogy milyen összetételű és hatású szerek jutnak el különböző
utakon a bódító hatású szerek fogyasztóihoz. Az ezen a területen kétségkívül erőteljes
rendőrségi fellépés sem tudja maradéktalanul megakadályozni azt, hogy akár csomagküldemény formájában, akár más módon, vegyi anyagok nem rendeltetésszerű felhasználása, elegyítése következtében még a hatóság által nem elemzett, azonosított anyagok
kerüljenek forgalomba Magyarországon. Ezeknek esetenként súlyos hatásuk, tragikus
következményük van. Jogalkotási szempontból el kellett jutni arra a felismerésre, hogy
ha a jogszabályi változások nem követik szorosan ezt a jelenséget, akkor a hatósági
fellépés hatékonysága, eredményessége megkérdőjelezhető lesz.
A rendőrség rendészeti körbe tartozó szolgálati ágaiban is van olyan példa, amely
rámutat arra, hogy a jogalkotás tekintetében mennyire fontos a proaktivitás. A műszaki
tudományok, a járműgyártás nagy léptékű, erőteljes ütemű fejlődése kihívás elé állítja
a jogalkotókat. Nem is kell feltétlenül még a hazánkban csak próbaüzemben működtetett
önvezető járművekre gondolni. Elég csupán az elmúlt években megjelent elektromos
járművek kínálatának széles modellválasztékát áttekinteni. Ezeknek a járműveknek egy
része úgy került kereskedelmi forgalomba, hogy nem volt egyértelmű: milyen járműnek
minősülnek, szükséges-e vezetői engedély a vezetésükhöz, kell-e rendelkezniük a tulajdonosoknak kötelező felelősségbiztosítással, mekkora lehet a teljesítményük azoknak
az elektromos berendezéseknek, amelyek hajtják a járművet, a kétkerekű járművekkel
hol lehet közlekedni. Ezek mellett még egy sor nyitott kérdés volt, és jelenleg is van,
amelyek szabályozásra várnak.
Természetesen olyan álláspontra is lehet helyezkedni, hogy ezek a jogalkotási hiátusok
nem befolyásolják a járművek használatát. Egy közlekedési baleset esetén azonban jelentősen megnehezítik a szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség megállapítását. Ennek
olyan kedvezőtlen hatása is lehet, hogy a járművek használóinak egy része a joghézagra
tekintettel nem tart attól, hogy például a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztető
magatartásáért felelősségre vonják. Ez pedig befolyásolhatja a rendőrség közlekedésrendészeti szolgálati ágának, a baleset-megelőzési tevékenységnek az eredményességét
és magát a közlekedésbiztonságot is. Végső soron a jogalkotás proaktivitásának fokozása
a társadalom jogkövető többségének érdekét szolgálja. Ebben a folyamatban kulcsszerepe
van a rendészettudománynak. „A közrend és a közbiztonság megbízható védelme érdekében szükséges, hogy a rendészet olyan átfogó tudományos megközelítést tudhasson
172
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magáénak, mely képes reagálni a keletkező kockázatokra, ráadásul úgy, hogy eközben a társadalomnak a kockázat által érintett területét figyelembe veszi, és nem priorál
a hatékonyság javára a jogbiztonság és az emberi jogok érvényesülésével szemben”.173
A gyakorlatból, a hétköznapi életből vett példák tudományos elemzése olyan muníciót
adhat a jogalkotásnak, amelynek segítségével az adott negatív jelenségre, problémára,
veszélyre leginkább igazított, a jogbiztonság követelményének megfelelő, betartható
és kikényszeríthető, a jogkövető többség védelmét szolgáló, a normasértőket visszatartó,
időszerű szabályozások születhetnek.
A legfontosabb tényező: az ember, a képzett szakember, a munkaközösség
A rendészettudomány, a rendvédelem fejlesztésének eddig felvázolt két iránya nem nélkülözheti az aktív humánerőforrást, az emberi közreműködést. A szakemberek alkotta
munkaközösségek testesítik meg azokat a szervezeteket, amelyek a már lezajlott eseményeken alapuló tudományos kutatások eredményeit új életre kelthetik, a jövőre vonatkozó
víziókat, javaslatokat megtölthetik tartalommal. De mi szükséges ahhoz, hogy a rendvédelemben szolgálók ezeknek a kihívásoknak meg tudjanak felelni? Vagy ahogyan
Finszter Géza fogalmazott: „Miként érhetik el a rendészeti szervek, így a rendőrség is
a szakmai teljesítmény csúcsait? Ehhez korszerű szervezetre és korszerű tudásra van
szükség. Elöljáróban annyit, hogy a külföldi – jellemzően angolszász – rendőrségek
tanulmányozása során leszűrhető: legalább három, együttesen fennálló jellemző vezethet
a korszerű jelző kimondásához, nevezetesen:
1. a professzionalizmus,
2. a társadalmi beágyazottság, valamint
3. a megújulási készség észlelhető jelenléte”.174
A rendészet, a rendvédelem kutatói mellé professzionális szintre kell(ene) segíteni a végrehajtásban szolgálókat. Ennek zászlóshajója a rendészeti tisztképzés, a 2011-benalapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve jogelődei. A tisztek tudása, példamutatása
azonban önmagában kevés az eredményességhez. A tiszthelyettesek és rendvédelmi
alkalmazottak körében is olyan képzési formákat, tartalmakat kellene intézményesíteni, amelyek hasonló szakmai indíttatással vérteznék fel őket is. A létszámfejlesztést,
a rendszerből kikerülő munkatársak pótlását nem célként kell értelmezni, hanem egy
eszközként. A megfelelő létszám segít abban, hogy a célokért való tevékenység megszervezhető és kivitelezhető, folyamatosan biztosítható legyen. De a létszám önmagában még nem garancia az eredményes működésre. A rendészet különböző területein
szolgálók szakértelme, tapasztalatai, hivatásuk iránt való elköteleződésük, alázatuk
és szorgalmuk jelentik a siker zálogát. Az ezeket a tulajdonságokat erősíteni hivatott,
összehangolt oktatási rendszer megteremtené az együttműködés előfeltételét a szervezeteken belül, a végrehajtás különböző szintjein szolgálatot teljesítők között és kiváló
alapot adna a szervezeti kultúra fejlesztéséhez, új és a kívülállók, a társadalom tagjai
számára is értelmezhető értékekkel való megtöltéséhez. Az olyan tulajdonságok, mint
173
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az együttműködési készség, a minőségi munkavégzésre való törekvés, a társadalmi
folyamatokra való gyors reagálóképesség a rendvédelmi szervek társadalmi beágyazottságát is előmozdítják. Jó példa erre a rendőrségnél a Járási Közbiztonsági Egyeztető
Fórumok175 rendszere, amelynek révén a rendőrség képviselői széles körben tartanak
társadalmi kapcsolatokat, hallgatnak meg véleményeket észrevételeket. A rendőri eszközökkel kezelhető problémák megoldási lehetőségeit beépítik a szolgálatszervezésbe,
szakmai intézkedési tervekbe, így a közvélemény is igazolva látja azt a törekvést, hogy
a rendőrség területi és helyi szervei az adott megyében, településen élők biztonságáért
dolgoznak. Ehhez azonban a rendészeti szervek minden szintjén meg kell jelennie a megújulási készségnek, a társadalmi párbeszédre való hajlandóságnak. Mindez önmagában
egy nemes, ugyanakkor akár a jelenlegi hierarchikus rendszerben üzemelő szervezetek
működési elveivel összeegyeztethetetlen célnak, a társadalmi beágyazottság tekintetében
pedig akár korrupciós kockázatnak is értékelhető.
Meglátásom szerint azonban egy professzionálisan képzett és elhivatott személyi
állomány képes arra, hogy a fejlődés gátjait azonosítsa, elmozdítsa, a szervezet fedhetetlenségének érdekében emelt gátakat, korlátokat pedig megvédje és a szervezet tagjainak
erkölcsi tartásával, valamint a szilárd etikai alapokon nyugvó szervezeti kultúrájával
fenntartsa, megerősítse.
Összegzés
A kifejtett célok és vázlatosan megjelölt eszközök segíthetnek abban, hogy a rendészettudomány jelenlegi helyzetét pontosan meg lehessen ítélni. „A rendészettudomány
helyzetértékelésének része az is, hogy miként tudott hozzájár ulni a rendészet törvényes
és eredményes működéséhez. Három terület jól körülírható: a rendészeti jogalkotás,
a szervezeti modernizáció, valamint a stratégiai tervezés”.176
A rendészeti jogalkotás terén a proaktivitás az, amely ugyan hosszabb távon, de
jelentősen elősegítheti az eredményes működést. A modernizáció szervezeti értelemben
és tudományos értelemben is része a fenti gondolatmenetnek, amelynek három eleme
szakmailag és a várható hatások, eredmények tekintetében is széles alapot jelenthet
egy stratégia, majd abból egy cselekvési program kidolgozásához. Összességében tehát
a három megjelölt direkció, a látókörünk szélesítése, az innováció élénkítése, az egyes
tudományágak közötti együttműködés kiterjesztése; a jogalkotás proaktivitásának
fokozása; valamint a rendvédelmi szervezetek felépítésének, szervezeti kultúrájának
áttekintése, az újító kezdeményezések és minőségi munkavégzés gátjainak lebontása
olyan területekre vezethetnek, amelyeken a rendészettudomány tovább dinamizálható.
Ezáltal a tudomány képviselői és gyakorlati művelői is segítséget kapnak ahhoz, hogy
a társadalom érdekét szolgáló intézkedéseket, az állam közbiztonsággal kapcsolatos
feladatainak megvalósítását még magasabb színvonalon megtervezzék és hajtsák végre.
175
Az országos rendőrfőkapitány által – 2013. 07. 08-án kelt, 29000/18265-12/2013. Ált. számon, a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére – kiadott Intézkedési terv V. fejezetében meghatározott fórumok.
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Finszter Géza: A modern rendészet. A rendészettudomány hazai kísérletei. Magyar Rendészet, 20. (2020),
3. 114.
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A rendészeti felsőoktatás – rendőrségi nézőpontból

Pozsgai Zsolt177
A rendészeti felsőoktatási képzés 50 éve két emberöltő időterjedelmét foglalja magában,
így érthető, hogy az 1971-osalapítók közül ma már kevesen vannak aktív szolgálatban,
így az emlékezések az elődök élményanyagán vagy a képző szervezetek hagyományainak
felelevenítésén alapulnak. Magam is így vagyok ezzel, ha az 5 évvel ezelőtti, a 45. évfordulóra megjelent kiadványban megjelent interjúra gondolok, és nem szeretném ismételni
magamat – ezért az előző kiadványban megjelenteken túlmenően a rendészeti felsőoktatás
és a rendőri hivatás aktuális, új összefüggéseiről szeretnék néhány gondolatot kifejteni,
amelyek az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján vetődnek fel.
Visszaidézve a rendészeti felsőoktatás létrejöttének történelmi epizódját ma is felmerül bennem, hogy miért 4 éves késéssel a katonai felsőoktatás (katonai főiskolák)
megalakítása után került sor rendészeti felsőoktatást intézményi szinten megjelenítő
Rendőrtiszti Főiskola létrehozására? A korabeli politikai és államhatalmi viszonyok
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tekintetében nyilván ennek megvoltak az alapos indokai, amelyek részleteiről ma sem
vagyunk tudományos igénnyel kidolgozott magyarázatok birtokában.
Mindenekelőtt szeretném felvetni, hogy ez az 50 év nem vizsgálható egy permanens
fejlődési folyamatként, hiszen az 1989. évi rendszerváltás teljesen új dimenziót adott a rendőrségi szervezetek állami funkciójának, és természetesen ez a rendészeti felsőoktatásban is gyökeres változásokat eredményezett. A rendészeti felsőoktatás működésének első
szakasza – mintegy 18 év – a Magyar Népköztársaság jogrendjének megfelelő politikai
és szakmai követelmények teljesítésére készítette fel a leendő rendőrtiszteket, aminek leképezése az intézmény szervezeti felépítésében és a képzés programjaiban is tetten érhető.
Ahogy a társadalom más területein, a rendszerváltás után rendvédelmi szervek szolgálati területein is gyökeres változások történtek. Úgy gondolom, hogy a rendészeti
felsőoktatás egyik legfőbb innovatív eredménye, hogy sikeresen adaptálta az európai
rendőrségek tapasztalatait és nemzeti alapra helyezte a magyarországi rendőrségi szervezetek tevékenységének szakmai elméletét. A képzési terület – a rendőrségi tevékenységet
átalakító új jogszabályokra alapozva – azonnal átalakította szervezeti rendszerét és képzési programjait, amellyel így szerves részévé vált a magyarországi demokratikus intézmények létrehozási folyamatának. A rendőrségi szervezetek tevékenységét szabályozó új
jogszabályok adaptálása folyamatossá vált és mindenkor nyomon követhető a rendvédelmi
felsőoktatási szervezetek szervezeti struktúrájában és képzési programjaiban.
A rendészeti felsőoktatás helyzetére visszatekintve az is kitűnik, hogy a rendszerváltás
után működő Rendőrtiszti Főiskola csak részben tudott megfelelni a bolognai folyamat
által kitűzött és Magyarország által is elfogadott követelményeknek, hiszen a korábbi
szóhasználat szerinti egyetemi képzéseket 2 008-ban, a doktori képzéseket pedig már
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán 2 016-banakkreditálták.
Ennek a folyamatnak a részét jelezte azon törekvés, hogy a Rendőrtiszti Főiskola vezetését „civilesíteni” kell, azaz katonai szervesési és vezetési elvei helyett a modern menedzserelveket kívánták bevezetni. Ennek első jelét a Rendőrtiszti Főiskola vezetésének átalakítása során érzékelhetjük, amikor 1990-benKratochwill Ferenc főigazgatói kinevezésével
a korábbi „parancsnoki” rendszert a polgári életben megszokott vezetési forma váltotta fel.
A rendészettudomány szerepéről a 45. évfordulóra megjelent kiadványban többen
is nyilatkoztak, amely létrejötte jelentős lendületet adott a rendészeti felsőoktatás fejlődésének. A rendszerváltástól így eltelt 22 év számos problémát halmozott fel, amelyek
megoldása igen vontatottan haladt. Bár a képzésre jelentkezők száma többszöröse volt
a felvehető keretnek, a képzésben lévő állomány jogállása nem volt előremutatóan rendezett, juttatásai elmaradtak a katonai felsőoktatás hatálya alá tartozó hallgatókétól.
A rendőrség – észlelve a problémákat – kezdeményezte a 2015. évi XLII., a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény kidolgozása során a rendvédelmi szervek tagozódásának megfelelően a hallgatói
jogviszony tartalmi megújítását és az ösztöndíjak mértékének rendezését.
A 2016-banmegjelent kiadványban még kevés tapasztalatról tudtunk beszámolni
az egy évvel korábban hatályba lépett szolgálati törvény alkalmazásával összefüggésben, azonban ma már kellő rálátással rendelkezünk annak kihatásaira és a megoldandó
problémákra. A rendészeti felsőoktatás tekintetében kétségtelenül a legnagyobb változást
a hallgatói állomány tisztjelölti jogviszonyának létrehozása jelentette, amelynek kezdeményezésében és tartalmának szövegezésében az ORFK humánigazgatási és képzési
szakterületei jelentős szerepet töltöttek be.
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Kétségtelen tény, hogy a katonai és rendvédelmi felsőoktatásban részt vevők azonos
tartalmú jogviszonyának létrehozása elengedhetetlen követelményként merült fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működtetése szempontjából. Ugyanakkor megállapítható,
hogy a honvédségi és a rendvédelmi szervek számára folyó képzésekben részt vevő
hallgatók körében az eltérő jogviszonyból adódóan jelentős szociális ellátási hátrány
és a tanulmányi jogviszonyhoz kötődő alacsony jövedelmi szintek alakultak ki, amelyek
hatással voltak a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére is.
Ezeknek a problémáknak a megoldását orvosolta a rendőrségi tisztjelölti jogviszony
bevezetése és az ahhoz társuló jogszabályok, normák megalkotása. A tervezet előkészítése
során az általam vezetett szervezetek és külső szakértők képviselői részvételével több
szakmai tanácskozásra került sor, amelyeket a teljesített célok szempontjából sikeresnek
tartok. A szabályozás teljeskörűen a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló
20/2016. (VI. 9.) BM rendelettel zárult le. Ez a rendelkezés véleményem szerint jelentős
változást hozott a tanintézet, a tiszti pályára készülő hallgatók és a jövendő munkaadók
közötti kapcsolatokban, amit követően jelentősen megváltozott az állomány szociális
biztonsága, és a tanulmányi munka végzésének feltételei is jelentősen javultak.
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenységi körében
maradt az állomány toborzásával, a tisztjelölti jogviszony kezelésével, a képzés technikai
támogatásával összefüggő feladatrendszer. A rendőrségi szervezet megfelelt az egyre
magasabb követelményeknek és a rendőrképzés vonatkozásában a lehető leghatékonyabb
módszereket alkalmazza a tisztjelöltek gyakoroltatása és mentorálása során.
Úgy gondolom, hogy az egyetem Rendészettudományi Kara és az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint a területi jogállású szervek között kialakult együttműködés
komoly eredményeket ért el, annak ellenére, hogy az utóbbi időben több negatív tényező
jelentkezett az utánpótlás és a rendőri pálya állománymegtartó képességének alakulása
területén. A korábban tapasztalt többszörös túljelentkezés csökkenő száma, a gyakori
pályaelhagyás és a tanulmányok megszüntetése jelzi, hogy a megtett lépések ellenére
a rendőrtiszti hivatás iránti érdeklődés és a tanulmányokat folytatók körében a pálya
iránti elkötelezettség csökkent az elmúlt időszakban.
A rendőrség a maga eszközeivel komoly erőfeszítéseket tesz a testületi kötődés erősítése érdekében, de további koplex intézkedések szükségesek a rendőrtiszti pálya versenyképességének fenntartásához. Azzal, hogy megteremtődtek a feltételek a kiemelkedő képességű tiszthelyettesek rendőrtisztté történő képzésére, jelentősen javult ennek
az állománykategóriának a szakmai előmeneteli lehetősége. Megoldandó feladatnak
tartom a doktori kutatások hatékonyabb támogatását, a kutatási eredmények hasznosítását
és a fokozatot szerzettek foglalkoztatási körülményeinek javítását.
Úgy gondolom, hogy a rendvédelmi felsőoktatás – az integrálódott határőrképzésekkel
együtt – jelentősen segítette a rendőri szervek munkáját, és a szakmailag magasan képzett tisztek kibocsátásával jelentősen hozzájárult a testület társadalmi elismertségéhez.
Kérem a képzésben részt vevő állományt, hogy gazdagítsák tovább az előző generációk által elért eredményeiket, ápolják tovább képzési hagyományaikat. A rendészeti
felsőoktatás szervezeti keretei adottak, a feladatok végrehajtásához számíthatnak a rendőri szervek segítségére és támogatására.
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A 2020-asévek európai rendészeti stratégiájának vázlata

Sárkány István178
Európában jelenleg és különösen a továbbiakban a rendészet előtt álló legjelentősebb
erőpróba és bizonyosan megoldásra váró probléma a demográfiai robbanás, a globális felmelegedés, a regionális háborúk, az élelmiszer- és édesvízhiány, valamint a terrorizmus
által teremtett kihívás. Ezek következményes hatásaként a kontinensen az elmúlt évek
során megjelenő és a továbbiakban várható menekült- és migránshullámra az európai
társadalmaknak közösen és külön-külön is reagálniuk kell. Az, hogy e reakción belül
a rendészet szerepe mi, főként mi lesz, az a problémakezelés hatékonyságától, időben
történő megtételtől, az egységes politikai akarat létezésétől függ. A továbbiakban az ezzel
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket összegezem.
Az európai rendészeti stratégia azoknak a hatékonyságban, törvényességben manifesztálódó céloknak és a megvalósításukhoz szükséges politikai, szervezeti, személyi,
logisztikai, költségvetési feltételeknek a tervezése, amelyek az európai közbiztonság
erősítését, a közrend fenntartását teszik lehetővé. A stratégia célja – a tárgyban készült
kutatási jelentés szerint – a 21. században kialakult, ezen belül Európa változó politikai,
demográfiai, közbiztonsági helyzetéhez történő igazodás lehetővé tétele a rendészet
modernizációja, igény esetén reformja révén.179 Minél később kezdődik el a valódi megoldás menete, és minél erőteljesebben akkumulálódnak az egyes problémák hatásai,
annál inkább erősödik a rendezés – előre nem látható következményekkel járó – adminisztratív jellege. Ennek elkerülése érdekében a tényleges megoldásnak minél hamarabb
meg kellene kezdődnie. Ha ez megvalósul, akkor a tervezési, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a költségvetési, a logisztikai, az eszközrendszert részleteiben felölelő,
a foglalkoztatáspolitikai, az esélyegyenlőségi elemek válnak hangsúlyossá. A rendészeti
tevékenység pedig a felsorolt elemek hatékony működését, megvalósítását hivatott biztosítani. Alapvetően ezen az időtávon lesz jelentősége a származási országokkal kialakított
reintegrációs célú együttműködéseknek, de az Európai Határ-, és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) szervezésében megvalósuló kitoloncolásoknak is. Utóbbi sikeressége
és az ettől elválaszthatatlan visszafogadás működése alapvetően a származási ország
stabilitásának megteremtésétől függ. Ennek hiányában a visszafogadási hajlandóság
csökken, s a kitoloncolás – a származási ország együttműködésének hiányában – ellehetetlenülhet. Ennek elkerülését a bevándorlók közötti, képzettségen alapuló, a befogadó
ország igényeivel adekvát vízumpolitika biztosíthatja. Európa stabilitása tehát akkor
garantált, ha a migrációval érintett származási országok stabilitása biztosított. Ha Európa
hezitál, ha a végrehajtás megkezdése késve kezdődik meg, akkor – vélhetően – a rendészeti kezelés fog előtérbe kerülni.
Hatékony rendészeti stratégia a 2020-asévekre kidolgozandó Európai Biztonsági
Stratégia figyelembevételével körvonalazható. Ennek – vélhetően – a továbbiakban is
A szerző ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, professor emeritus
Finszter Géza: 2011. évi kutatási jelentés. Belügyi Tudományos Tanács, 2011. 38–41. Online: www.
bm-tt.hu/assets/letolt/rendtudtar/Finszter_kutatasi_ jelentes.pdf
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a tengelyében áll majd a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás megfékezése, a szervezett bűnözés és az informatikai bűnözés elleni küzdelem.
Az Európai Unió terrorizmus elleni stratégiája – prioritásokat magában foglaló – négy
pilléren nyugszik. Ezek: a megelőzés, a védekezés, az üldözés és a reagálás. Közelebbről:
– a megelőzés körében prioritás: a radikalizálódás, a terroristatoborzás megállítása, különös tekintettel az online toborzásra, továbbá a külső határok szigorúbb
ellenőrzése;
– a védekezés körében prioritás: a polgárok, a kritikus infrastruktúra és a stratégiai
célpontok védelme, a támadással szembeni sebezhetőség csökkentése, továbbá
az utasnyilvántartási adatállomány bűnüldözési célú felhasználása;
– az üldözés körében prioritás: a nemzeti rendőrségek, a bűnüldöző hatóságok közötti
hatékonyabb információcsere, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, a terroristák kommunikációs eszközöktől való megfosztása (hazánkban a 2017. évi
LIII. törvény foglalkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával. A törvény célja – egyebek mellett – a terroristák
pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező dologgal való támogatásának
megelőzése, megakadályozása);
– a reagálás körében prioritás: a merényletekre való felkészülés, az uniós válság
elhárítási intézkedések kidolgozása, a polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálata, a kockázatértékelési eszközök fejlesztése és a cselekmények hatásainak
minimalizálása (a terrorizmus áldozatainak való segítségnyújtás bevált gyakorlatának megosztása).180
A kérdés az, hogy az Európai Unió elszánt-e a stabilitást, az egységet biztosító szükséges
változtatások megtételére, amelyek hatékonyságát a döntések egyöntetű, gyors és következetés végrehajtása garantálja. Ha igen, akkor az itt összegezett szempontok figyelembevétele – álláspontom szerint – a stratégia kidolgozása során nem lesz mellőzhető.
Ha a nemzeti keretek közötti – az őshonos lakosságra támaszkodó – megoldás megvalósíthatatlanná válik, az európai népességfogyásnak, a népességöregedésnek a megállítását, a nyugellátás biztosíthatóságát a rászorultságot figyelembe vevő szolidaritás
alapján segítheti
– a munkából megélni szándékozó,
– a befogadó ország jogszabályait, a társadalmi együttélés normáit betartani kívánó
és ténylegesen meg is tartó,
– a tudásalapú, képzett, illetve a képzésben érdekelt,
– a magát közhitelűen igazolni tudó, vagy ennek hiányát nem szándékos magatartásával előidéző,
– a közegészségügyi, a költségvetési és a nemzetbiztonsági kockázatokra is figyelemmel lévő, továbbá
– a legális migráció keretében Európába érkező munkaerő bevándorlása.

180
Európai Parlament: Terrorizmus elleni küzdelem: az EU intézkedéseinek magyarázata. europarl.europa.
eu, 2018. március 2 3. Online: www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180316STO99922/
terrorizmus-elleni-kuzdelem-az-eu-intezkedeseinek-magyarazata
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A befogadás, a képzés és az emberhez méltó körülmények biztosítása fejében a közösség
számára hasznos munkavégzés és a társadalmi kulturális asszimilálódás elengedhetetlen.
A bevándorló rászorultak részére történő segítségnyújtás az európaiságot kifejező
erkölcsi, bizonyos határokon túl jogi jellegű elvárás. Az ennek történő eleget tétel azonban csak addig tarthat, amíg az a befogadók létbiztonságát nem veszélyezteti. Ennek
figyelembevétele a bevándorlóknak is fontos érdeke. Ez csak szelektív, kontroll alatt
tartott bevándorlás mellett valósulhat meg, és működőképességének az a feltétele, hogy
ezzel párhuzamosan valóban hatékony lépések történjenek a klímaprobléma megoldására és az érintett régiók országainak gazdasági talpra állítására.A járványok kezelhetőségének feltétele a származási országot illetően az infrastrukturális hálózat kiépítése,
az orvosi és más egészségügyi személyzet, továbbá a szükséges oltóanyag biztosítása.
Ennek hiánya a bevándorlókat illetően a beoltottság elmaradásával, ennek következtében
a célországok lakosságának veszélyeztetésével jár. A fertőző betegségek terjedésének
színterei elsősorban a befogadóhelyek, ahol a zsúfoltság, a megfelelő higiénés feltételek
hiánya a legnagyobb veszélyforrás. Ez a célországban nem őshonos vagy már felszámolt
betegségek újraterjesztésének okozója lehet. A nem fertőző betegségek (például szívés érrendszeri, cukorbetegség, a magas vérnyomás stb.) előfordulásának a huzamos vándorlásból folyó fizikai igénybevétel miatt fokozottabban ki vannak téve a bevándorlók.
Külön problémát jelentenek a konfliktusos területről érkezők mentális betegségei.A
szaktudás, illetve a munkavégzéshez való pozitív viszonyulás alapján történő szigorú
rostálás összehasonlíthatatlanul igazságosabb – nemcsak Európa, hanem a bevándorló
tömeg számára is vélhetően elfogadhatóbb – rendszer lenne, mert többségében nem
a válogatás nélküli beengedésen, majd az elviselhető létszámon túli tömeg válogatás
nélküli, igazságtalannak tekintett, több-kevesebb sikerrel megvalósított kitoloncolásán, visszafordításán alapulna.Noha a migránsválság – főként a továbbiakban – képes
az európai társadalmak öregedésén változtatni, de ennek jelentősége csak akkor lesz,
ha összekapcsolható a munkaerőpiaci gondok szakképzettségre épülő megoldásával.
Ha a munkaerőpiacon nem hasznosítható tömeg Európába áramlása nem állítható
meg – figyelemmel a robotizáció és a mesterséges intelligencia terjedésére –, az a probléma rendészeti kezelésének felerősödésével, munkanélküliek importjával és a súlyos
költségvetési hatásokkal járó, a szociális hálótól való tömeges függést fogja erősíteni.
Ezen a társadalmak öregedésének megállítása sem változtat!
Felhasznált irodalom
Európai Parlament: Terrorizmus elleni küzdelem: az EU intézkedéseinek magyarázata. europarl.europa.eu, 2018. március 23. Online: www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/
security/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-az-eu-intezkedeseinek-magyarazata
Finszter Géza: 2011. évi kutatási jelentés. Belügyi Tudományos Tanács, 2 011. 38–41. Online:
www.bm-tt.hu/assets/letolt/rendtudtar/Finszter_kutatasi_ jelentes.pdf
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Alternatív utak, újszerű megközelítések a rendészetben

Somssich Gabriella181
Jelen tanulmánykötet célja egykori és aktív rendőri vezetők gondolatait megjeleníteni
a hivatásról és a rendészet tudományos megalapozásáról, amihez nagy örömmel csatlakozom néhány gondolattal.
Számomra sohasem volt kérdés, hogy hivatásos rendőr szeretnék lenni. Gyönyörű
karrier van mögöttem, számtalan szebbnél szebb feladattal és izgalmas kihívásokkal.
Álmomban nem jutott volna eszembe, hogy valaha is az a megtiszteltetés ér, hogy rendőrfőkapitányi beosztásra kapok felkérést, ám ez egyben újabb lehetőséget jelentett
arra, hogy a munkámmal mutathassam meg, mit is gondolok a rendőrségről. Fontos volt
számomra, hogy a családom és az állomány – nemcsak Nógrád megyéből – támogatott
ebben. Hiszek az összefogásban, a közösségépítésben, a közösen meghatározott célok
erejében. Minden munkahelyemen az vezérelt, hogy példát mutassak és gondoskodni
tudjak a kollégáimról, igyekezzek mindent megteremteni nekik a nyugodt, jó hangulatú
és kiegyensúlyozott munkavégzéshez. Fontos a jókedv, az odafigyelés, hogy kiálljunk
egymásért (de nem elvtelenül), a megbecsültség érzése. Lényegesnek tartom a családias
légkört, a szervezetért és egymásért való felelősségvállalás elősegítését, amely elveket
a jelenlegi beosztásomban a társszervek, hatóságok, civil szervezetek, egyházak és a teljes megye lakossága felé is törekszem felépíteni. Fontos számomra, hogy az állampolgárok biztonságban érezzék magukat a megyében, élhető körülmények között tudják
a mindennapjaikat irányítani és szeressenek itt lakni.
A 21. század rendőrségén felkészültnek, elhivatottnak, alázatosnak, a szakmai tudás
birtokában lévőnek kell lenni. Gondolkodó, értelmes, sokszínű állományra van szükség,
amelynek tagjaival közösen azért dolgozunk, hogy biztonságot szolgáltassunk, hiszen
enélkül nem tervezhető a jövő. Fontos, hogy képesek legyünk odafigyelni egymásra
és az állampolgárokra egyaránt.
A kommunikáció is elengedhetetlen tényező: meg kell tudni mutatni a munkánkat,
az eredményeinket. Lényeges, hogy a környezetünk is lássa, hogyan hasznosul a ránk
fordított anyagi forrás. Láttatni kell a sikereket, megmutatni, hogy mi mindent teszünk,
hogy felelősséget érzünk a szűkebb/tágabb közösségért, ahol dolgozunk. Ehhez persze
ismerni kell, hogy mi az, ami annak a közösségnek a legjobb, amire ott szükség van,
amihez nélkülözhetetlen a napi kapcsolat és a párbeszéd.
Valószínűleg ez a rendészetfelfogás tágabban értelmezett annál, mint ami a mai
magyar átlagban látható, de egyáltalán nem ellenkezik a klasszikus rendészetfogalommal.
A rendészet Finszter182 szerint úgy lépett színre, mint „a modern közigazgatás első
formája, minthogy a közrend és a közbiztonság bizonyult annak a modernitásban elsőként
jelentkező társadalmi szükségletnek, amelynek a kielégítése az állam kötelessége”.183

A szerző r. dandártábornok, rendőrfőkapitány, rendőrségi főtanácsos, Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
182
Finszter Géza: Rendészetelmélet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2 014. 56.
183
Finszter (2014) i. m. 5 2.
181
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Ugyancsak Finszter ír arról, hogy „az Európai Unió vezető országai rendőrségi modernizációjának az a tanulsága, hogy a sikerhez legalább három feltételnek kell együtt állnia:
– Először szükséges a politikai erők kompromisszuma a közrend és a közbiztonság
alapkérdéseiben.
– Másodszor kell a rendészeti szakmák aktív közreműködése.
– Harmadszor nélkülözhetetlen a széles társadalmi támogatottság.”184
Meggyőződésem, hogy ezt a három feltételt nemcsak országos szinten, hanem egy megye
szintjén is elő lehet segíteni, amiben szerintem a rendőrségnek kulcsszerepe kell legyen.
Ebbe az elgondolásba jól illeszthető az a formabontó megközelítésünk is, amely szerint
a rendőrségnek a hátrányos helyzetű, felzárkózó településekkel kapcsolatban is fontos
szerepe van. Hiszem, hogy a közbiztonság megteremtése nem pusztán rendőrszakmai
feladat, hanem nagyon sok állami, civil és egyházi szervezet közös felelőssége. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy valaki felvállalja a kezdeményezést, merjen ötletelni,
és legyen kellő diplomáciai érzéke és határozottsága a többi szereplő bevonásához.
A társadalmi felzárkóztatásnak szociális, gazdasági és sok egyéb vetülete is van, ezért
lényeges megtalálni azokat a szervezeteket, amelyek ebben valamilyen szinten feladatot látnak el. Fontos az összefogás és az együtt gondolkodás. Tavaly ennek jegyében
hirdettük meg az Együtt felelősséggel Nógrádért elnevezésű egyeztető fórumot, amely
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljaival összhangban született.
A nagy sajtóvisszhangot kapott fórum célja azon szervezetek ösztönzése volt, amelyek
tevékenységükkel hozzájárulhatnak a térség fejlődéséhez, a lakosság biztonságérzetének
a javításához. Ebben a több minisztérium támogatását élvező össztársadalmi programban
felelős döntéshozókat, államigazgatási és közigazgatási vezetőket, a társhatóságok vezetőit, civil szervezeteket, gazdasági szereplőket hívtunk meg, és ösztönöztük a közöttük
lévő információcserét, illetve a közös gondolkodást a térség jövőjével kapcsolatban.
Nógrád megyében összesen 131 település van, amelyek mindegyikének önkormányzatával napi szintű kapcsolatban vagyunk. Bőven találunk a megyében hátrányos helyzetű
településeket is, ezért fontos, hogy egymás információbázisát és kapcsolatrendszerét
segítségül tudjuk hívni, hiszen közös jövőt építünk együtt. A tőke is oda szeret menni,
ahol biztonság van. Meggyőződésem, hogy ha biztonságot próbálunk teremteni, akkor
az nemcsak a közrend szempontjából lehet eredmény, hanem gazdaságélénkítő hatású
is lesz majd. Az volt az elképzelésünk, hogy ha csak egy háromfős kisvállalkozás tud
megalakulni, már akkor sem volt hiábavaló az erőfeszítésünk, mert ahol munka van, ott
az ember meg tud élni, a családját tisztességgel tudja segíteni, így nekünk is könnyebb
lesz az alapfeladataink ellátása.
Tavaly szerencsére éppen ideiglenesen feloldották a pandémia miatti korlátozásokat,
amikor a rendezvényünket tartottuk, így egy igen jó hangulatú és eredményes szakmai
napot sikerült közösen eltölteni, amit mindenképpen folytatni kívánunk. Gondolkodunk
azon, milyen programokkal lehetne fenntartani és tovább építeni az elkezdett folyamatot. Számos lehetséges lépés körvonalazódott már ott a rendezvényen, illetve az azóta
eltelt időszakban, és voltak olyan „folyományai” is a fórumnak, amelyeket a véletlennek
és a szerencsés egybeeséseknek köszönhettünk.
184
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A networking, azaz a tudatos kapcsolatépítés a mai világban igen fontos készségnek
számít. Néha nagyon meglepő módon tudnak az efféle hálózatépítés során összekerült
információk hasznosulni. Ezen a bizonyos fórumon például, a szünetben, a kötetlen
beszélgetések közben vetődött fel a zene szerepe és az, hogy alternatív módszerekkel,
többek között fiatalok szervezett zenei képzésével is lehetne segíteni a hátrányos helyzetű
településeken élők felzárkózását. Ekkor jutott eszünkbe, hogy van egy évek óta kihasználatlan pianínónk a főkapitányságon, amelynek végül a Máltai Szeretetszolgálat helyi
koordinátorának segítségével sikerült megtalálni a méltó és hasznos helyét.
Szeretnénk továbbmenni ezen az úton, amelyet elkezdtünk. A folytatásban várható,
hogy újabb településekkel bővül majd a fórum. Itt érdemes lesz majd segítségül hívni
a régiek közül azokat, amelyek már jelentős tapasztalatokra tettek szert, hogy osszák
meg ezeket a többiekkel. Másik ilyen megvalósítás alatt lévő elképzelés – amit nem én
találtam ki –, hogy áldozatsegítő központokat hoznak létre az ország különböző pontjain.
Ennek során távlati célként fogalmazódott meg, hogy az ország összes megyéjében legyen
ilyen hely 2 023-ra. Találtunk egy lehetséges helyszínt ehhez, most várjuk a jóváhagyást,
hogy el tudjuk kezdeni az együttműködést a társszervekkel és a hatóságokkal.
Fontosnak tartom tehát, hogy képesek legyünk a jogszabályok által előírt feladatainkon
túllátni, tudjunk felvetni olyan ötleteket, meglátni olyan lehetőségeket, amelyek mellett
más esetleg elmegy. Ma már nem elegendő pusztán elolvasni a hatásköri listát, a rendőrségi törvényt vagy az Alaptörvényben lévő feladatokat, mindig meg kell tudjunk újulni,
tudnunk kell reagálni a körülöttünk lévő élethelyzetekre és megtanulni kilépni a sablon
megoldásokból, amire ez a mostani pandémiás helyzet is jó példa. Nemcsak a kapcsolatépítés és a környezetünkkel való együttműködés terén kell megújulnunk, hanem szervezeti
és munkaszervezési szempontból is. A mai nap kihívásaira nem lehet a tegnapi megoldásokat alkalmazni, fel kell készüljünk például a digitális kor kihívásaira. Rengeteg lehetőséget
látok a mesterséges intelligencián alapuló technikákban, amelyek előbb-utóbb képesek
lehetnek az élőerő kiváltására. Érdemes lesz újragondolnunk az emberierőforrás-gazdálkodásunkat, hiszen a mai fiatalok már más munkastílussal, más készségekkel, karrierelképzelésekkel és hozzáállással érkeznek a szervezetbe, mint az elődeik, és tudnunk kell reális
alternatívákat kínálnunk nekik, hogy megtarthassuk őket. A kommunikációnkat is érdemes
megújítani. Például dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne podcastokkal és egyéb modern
tartalomgyártási eszközökkel megszólítani és információhoz juttatni az állampolgárokat,
mert a rendőrség megítélése nemcsak azon múlik, hogy mit gondolunk magunkról, a saját
szerepünkről, hanem azon is, hogy ezt hogyan közvetítjük kifelé.
Hiszem, hogy ha jól választjuk ki a pluszban vállalt kötelezettségeinket, akkor azok
végül visszahatnak az alapfeladataink ellátására is. Fontos tehát az összefogás, ezért
hívtuk közös munkálkodásra azokat, akik együtt akarnak velünk működni a biztonság
megteremtésében, hiszen közösen felelünk azért, hogy fönn tudjuk-e tartani a közbiztonságot, elvégre ez mindennek az alapja. Képesnek kell lennünk arra, hogy mozgósítsuk
a helyi közösséget, mert jelen pillanatban eziránt mi vagyunk a leginkább elkötelezettek,
mi tudjuk katalizálni, kovászként beindítani a folyamatokat.
Felhasznált irodalom
Finszter Géza: Rendészetelmélet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
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A Belügyi Szemle a rendészeti felsőoktatás szolgálatában –
Egyedülálló közös történetünk

Szabó Csaba185

Bevezetés
A magyar rendőrség 2020-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A Belügyi
Szemle közel 7 0 éves kiadásra tekinthet vissza. A rendészeti tisztképzés 50 éves. A három
évforduló, a szervezet, a kiadó múltja, jelene, jövője elválaszthatatlanul fonódik egymásba.
Az elmúlt száz esztendő alatt rendőrök sokasága vállalta hivatását, teljesítette szolgálatát a nemzet, a társadalom szolgálatában. Dr. Balogh János r. altábornagy, országos
rendőrfőkapitány a centenáriumi évforduló alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa által kiadott Rendőrségi Tanulmányok különszámában úgy fogalmazott: „A rendőrség és a rendőrségi tudományok a XX. század folyamán óriásit fejlődtek, a kihívások
megváltoztak, azonban a rendőrségtől és a rendőri hivatást teljesítőktől ugyanazt várja
el a társasalom, mint száz éve.”186
Ennek az elmúlt időszaknak és a jelenkor, a jövő rendészeti szolgálatának egyik
legmeghatározóbb eleme a tanított tanulás útján szerzett tudás. Ezt a rendészeti szervek
állománya nemcsak szolgálat ellátása során a tapasztalt kollégáktól, valamint nemcsak
a rendészeti tanintézetek falai között sajátíthatják el, hanem olyan tudományos értéket
képviselő, szakmai folyóiratból is, mint a Belügyi Szemle. A rendszeresen megjelenő
kiadvány hozzáférhető a civil társadalom tagjai számára, valamint tudásbázist jelenthet
a rendészeti szervek beosztotti és vezetői, parancsnoki állományának.
Dr. Györök Ferenc r. vezérőrnagy, a Rendőrtiszti Főiskola első parancsnoka 1981-ben
úgy fogalmazott a Tízéves a Rendőrtiszti Főiskola című írásában, hogy a Rendőrtiszti
Főiskola a Belügyminisztérium egyik kutatóhelye. Gondolataival rávilágított arra, hogy
a főiskola szaktanszékein folyó oktatás mellett működő tudományos munka eredményeinek közzététele és szélesebb szakmai körben történő megismertetése kiemelt feladata
a vezetőségnek. Kiemelte, hogy a szaktanszékeken folyó szakmai és tudományos eredményekkel kecsegtető kutatások közzétételének legfontosabb bázisa a Belügyi Szemle
folyóirat.187 Jelen írás szerzője a diafilmek korszakát megidézve mutatja be a Rendőrtiszti Főiskola és a Belügyi Szemle egyedülálló közös történetének színes képkockáit,
amellyel tisztelegni kíván az 50 éves rendőrtisztképzés egyedülálló múltja, rendkívüli
jelene és vitathatatlan jövője előtt a szervezett keretek közt zajló képzés, valamint annak
tudományos értékekkel történő támogatásával.

A szerző r. alezredes, PhD. Belügyminisztérium, Belügyi Szemle, felelős szerkesztő
Balogh János. Köszöntő. Rendőrségi Tanulmányok, III. (2020), különszám, 5 .
187
Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola szerepe a Belügyminisztérium előtt álló feladatok megoldásába.
Belügyi Szemle, 9 . (1971), 8. 29–34.
185
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Egyedülálló közös történetünk
A Belügyi Szemle szerkesztőségének tagjai, főszerkesztői, felelős szerkesztői, tördelő
és nyomdai munkatársai előszeretettel és nagy kedvvel keresték a kapcsolatot a Rendőrtiszti Főiskola vezetőivel, oktatóival és kutatóival. A közös gondolkodás idővel egy
rendkívül szoros partnerségi viszony kialakításához vezetett, amely akkor sem lazult
fel, amikor elindultak, majd az átalakulást követően újjászerveződtek a főiskola önálló
tudományos folyóiratai a Főiskolai Figyelő és a Magyar Rendészet.188 Jelen sorok írója
a Belügyi Szemle közel 70 éves történetében tett felejthetetlen utazást, amely során
bepillantást nyerhetünk a Rendőrtiszti Főiskola és a Belügyi Szemle egyedülálló közös
történetébe.
A rendészeti szervek tagjainak szakmai és tudományos munkái igazolják, hogy a Belügyi Szemle hasábjain méltó és kitüntetett figyelmet kaptak a Rendőrtiszti Főiskola
életéről és annak patinás falai között folyó oktató- és kutatómunkáról szóló írások.
Láng György r. alezredes, kandidátus A pályaalkalmassági pszichológiai kutatómunka
a Rendőrtiszti Főiskolán című munkájában a pályaalkalmassági vizsgálatok sajátosságairól és a vizsgálatok eredményeiről fejtette ki gondolatait, bemutatva a főiskolán
dolgozó kutatócsoport munkáját.189 A Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri
Tanács volt elnökeként érdeklődve olvastam forráskutatásom során Kovács József r.
alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola Tudományos Diákköri Tanács elnökének 1981-ben
megjelent írását a Belügyi Szemle októberi számában. Írásának bevezetőjében így fogalmaz: „A Belügyminisztérium tanintézeteiben a tudományos diákkörök egyre jelentősebb
szerepet töltenek be. Többek között a kutatásra, a tudományos munkára való nevelés
első lépcsőfokának, a jövendő tudományos tevékenység előmunkahelyeinek tekinthetők,
segítenek a tudományos szemlélet kialakításában, s a kutatómunkát végzők bázisának
bővülésére is felhasználhatók.”190.A Belügyi Szemle hasábjain 1 986-banmegjelent Szilvási József hőr. alezredes, a hadtudományok kandidátusa A belügyi tudományos munka
néhány feltétele című írásának bevezető soraiban úgy fogalmaz, hogy „ma már senki
sem vonja kétségbe a tudományos kutatások végzésének szükségességét, a kutatási eredmények alkalmazásának előnyös hatását a belügyi feladatok végrehajtására”. Kiemeli,
hogy a Belügyminisztérium szerveinél jelenleg 141 olyan személy van, aki valamilyen
tudományos fokozattal rendelkezik. Rámutat, hogy a felsőfokú tanintézeteknek, kiemelten a Rendőrtiszti Főiskolának a hallgatók tudományos munkára történő felkészítési
műhelyévé kell fejlődnie. Szilvási József kiemeli, hogy a Belügyi Szemle nagyon fontos
A Rendőrtiszti Főiskola 1990-benindította útjára tudományos folyóiratát, a Főiskolai Figyelőt, hogy
az intézményben oktató tanárok és az ott tanuló hallgatók számára publikálási lehetőséget teremtsen
a rendőri, a büntetés-végrehajtási, majd később a vám- és pénzügyőri, illetve a határrendészeti témákban.
A BM Rendészeti Kutatóintézet 1991-benjelentette meg tudományos folyóiratát, a Rendészeti Tanulmányokat (később Új Rendészeti Tanulmányok). A belügyi oktatási rendszer 9 0-esévek második felében
elindított reformja következtében új szervezeti struktúra jött létre. A Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző
és Kutatóintézet főiskolán belüli felállítását követően a Főiskolai Figyelő és az Új Rendészeti Tanulmányok
összevonásával, Magyar Rendészet névvel új szakmai, tudományos folyóirat jelentet meg. Szakács Gábor:
Magyar Rendészet – Ismertető. Magyar Rendészet, 1. (2000), 1–2.
189
Láng György: A pályaalkalmassági pszichológiai kutatómunka a Rendőrtiszti Főiskolán. Belügyi Szemle,
14. (1976), 3 . 12–18.
190
Kovács József: Az oktatás és a tudomány egysége. Belügyi Szemle, 19. (1981), 10. 41.
188
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feladatot lát el a felsőfokú tanintézeteknél keletkező tudományos eredmények közzétételében, az elméleti és szakmai ismeretszint növelése érdekében.191
A Belügyi Szemle a rendszerváltoztatás időszakában is megmutatta a jövő rendőrképzésének követendő irányvonalait. Beck György r. ezredes, a Rendőrtiszti Főiskola
parancsnokhelyettese a profizmust, a magas fokú szakmai felkészültséget és a jártasságot tartotta a legfontosabbnak a közeljövő profi rendőre számára, amely párosul olyan
nélkülözhetetlen egyéni tulajdonságokkal, mint a hivatástudat, a magas átlagműveltség,
valamint a becsületesség.192
1997-ben Blaskó Béla r. ezredes, a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójának oktatási
helyettese a Belügyi Szemlében megjelent interjújának címe Nem lehet csak oktatni,
a tudományt művelni is kell. Ma is helytálló megfogalmazása szerint, ahogy a víz
és a levegő is szükséges az élethez, ugyanúgy szükség van hiteles vezetőkre, elismert
és tudományos tevékenységet folytató oktatói karra, és nem nélkülözhető a tudományos
kutatóintézet sem. Blaskó Béla tanár úr jövőbe mutató gondolatai a fennmaradás zálogaként vésődtek a Belügyi Szemle hasábjain keresztül a főiskola történelemkönyvébe.193
A 2000-esévek első éveinek lapjai nemcsak azért íródtak derűlátóan és bizakodóan
a főiskola és a Szemle történelemoldalain, mert Göncz Árpád köztársasági elnök szívbéli
reményeiről és derűlátásáról szóló gondolatok töltötték meg az új évezred első számának
előszavát,194 hanem azért is, mert több szám Belügyi Mellékletét Rendőrtiszti Főiskola
címmel megerősített alfejezetek gazdagították.195
Korinek László professzor úr a Rendészeti Szemle főszerkesztőjeként a 2009. évi
októberi számban egyedülálló módon mutatott rá a rendészeti felsőoktatás és a Belügyminisztérium tudományos folyóiratának egységes és szétválaszthatatlan múltjára
és jövőjére. Professzor úr így fogalmaz: „A Rendészeti Szemle több mint ötvenéves
működése során mindig a legkönnyebben elérhető publikációs lehetőséget kínálta a rendészet oktatói és kutatói számára. Ez a lehetőség azonban igényességgel párosult. […] Nem
titkolom, próbatételnek szántam a mostani lapszámunkat, amelyet az RTF kutatóinak
és oktatóinak kínáltam fel azzal, tegyék másoknak is elérhetővé elméleti munkásságuk
gyümölcseit, összegezzék a szakmai nyilvánosság előtt a gyakorlatban és az oktatásban
szerzett tapasztalataikat”.196
A Rendőrtiszti Főiskoláról szóló első írásos emlék a Belügyi Szemle hasábjain
az 1971. évi augusztusi számában jelent meg az érdeklődő szakemberek számára. Györök
Ferenc r. ezredes a főiskola első parancsnoka így fogalmazza meg reményét a főiskola
indulása előtti hónapban: „A Rendőrtiszti Főiskola működésével minden bizonnyal magasabb színvonalra emelkedik a belügyi tisztképzés, lendületet kap a szaktudományágak
művelése”.197
Szilvási József: A belügyi tudományos munka néhány feltétele. Belügyi Szemle, 24. (1986), 1 1. 58–63.
Beck György: Interjú a rendőrképzésről. Belügyi Szemle, 2 7. (1989), 6. 58–61.
193
Tamási Erzsébet: „Nem lehet csak oktatni, a tudományt művelni is kell”. Interjú dr. Blaskó Béla r.
ezredessel, a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójának oktatási helyettesével, a rendőrképzés jelenéről és színvonaláról. Belügyi Szemle, 45. (1997), 4. 64–68.
194
Göncz Árpád: Előszó. Belügyi Szemle, 4 8. (2000), 1 . 3.
195
Major Róbert: Sebességcsökkentés vasúti átjáróban? Belügyi Szemle, 49. (2001),9. 125–132; Ipacs László:
Egészség, életmód, testkultúra, rendőrség. Belügyi Szemle, 4 9. (2001), 1 0. 149–155.
196
Korinek László: Bemutatkozik a Rendőrtiszti Főiskola. Rendészeti Szemle, 57. (2009), 1 0. 3–6.
197
Györök (1971) i. m. 2 9–34.
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Záró gondolatok
A magyarországi rendőrtisztképzés 50 évének egyik fontos kiegészítője, elméleti és gyakorlati tudásforrása a Belügyi Szemle mint szakmai és tudományos értékeket képviselő
folyóirat. A rendszerváltoztatás a folyóirat struktúrájában és rendszerében ugyanúgy
megjelent, mint magában a rendészeti felsőoktatásban és a tisztképzésben. Szélesedett
a téma (archívumelemzés), bővült a hozzáférés (megvásárolhatók, majd online hozzáférhetők a korábbi kiadványok), követni kellett a szakmai és társadalmi, tudásalapú
igényeket. A Belügyi Szemle folyóirat tipikusan egy olyan, tudományos színvonalra
fejlődött és egyben fejlesztett periodika, amiből a rendészeti szervek leendő és aktív
tagjai, a magasabb beosztásra történő felkészítések során (gyakran) kötelező tanulmányok
megismerésével szereztek, szereznek tudást.
Kratochwill Ferenc a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatója 1992-bena Rendészeti Szemle
decemberi számában még a tudományos tevékenység és a tanulmányok írásának nehézségeiről beszélt, elfogadva, hogy a főiskola oktatóinak kutatni és publikálni kell, hozzátéve, hogy ezeknek a feladatoknak a hiányára több mentő körülmény is megmutatkozik.
Közel harminc évvel később Koltay András professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektora a Belügyi Szemlében megjelent interjújában kifejti, hogy a „fejleszteni kívánt
területek között szerepel a kari kutatómunka ösztönzése, a hallgatói utánpótlás és tehetséggondozás hatékonyságának növelése, a minőségi rendészeti oktatás előmozdítása
az oktatói kiválóság ösztönzésével”.198
Ahogy a rendészeti vezetőképzésnek emléket állító cím is mutatja, a Belügyi Szemle
minden időszakban szolgálta és kiszolgálta a rendészeti felsőoktatást, támogatta a szakmai és tudományos ismeretek közzétételét. A rendészeti felsőoktatás és a Belügyi Szemle
tudományos folyóirat közös történetét hol a közös célok, hol a közös értékek határozták
meg az elmúlt 50 évben, és bátran kijelenthető, hogy az együttműködés nemzeti kincsként ragyog mind a felsőoktatás, mind a hazai és nemzetközi tudományos élet palettáján.
Olvasva a Belügyi Szemle elmúlt évtizedeinek számait jó érzéssel tölt el, hogy 50 év
közös munkája megannyi rendkívüli értéket teremtett, és milyen különleges emberek
tevékenykedtek a rendészeti felsőoktatás szolgálatában, hoztak áldozatokat azért, hogy
elérjünk oda, ahol most tartunk.
Kérem engedje meg a kedves Olvasó, hogy – zárásként – egy olyan méltán nagyra
becsült kollégáról, egy olyan kiváló rendészeti szakemberről és tudósról tegyek említést,
aki a munkájával és elhivatottságával megvalósította az egységet a rendészeti felsőoktatás és a Belügyi Szemle között. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy a Rendőrtiszti Főiskola
volt főigazgatójaként a Belügyi Szemle regnáló főszerkesztőjeként folytatja egyedülálló
közös történetünk emlékezetes írását.
Felhasznált irodalom
Balogh János. Köszöntő. Rendőrségi Tanulmányok, III. (2020), különszám, 5 .
198
Hornyik Zsuzsanna: Rendészeti felsőoktatás a nemzet szolgálatában. Interjú Koltay Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával. Belügyi Szemle, 69. (2021),5. 875–885.
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Göncz Árpád: Előszó. Belügyi Szemle, 48. (2000), 1. 3.
Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola szerepe a Belügyminisztérium előtt álló feladatok megoldásába. Belügyi Szemle, 9. (1971), 8 . 29–34.
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával. Belügyi Szemle, 69. (2021),5. 875–885.
Ipacs László: Egészség, életmód, testkultúra, rendőrség. Belügyi Szemle, 49. (2001), 1 0. 149–155.
Korinek László: Bemutatkozik a Rendőrtiszti Főiskola. Rendészeti Szemle, 57. (2009), 1 0. 3–6.
Kovács József: Az oktatás és a tudomány egysége. Belügyi Szemle, 19. (1981), 10. 41–46.
Láng György: A pályaalkalmassági pszichológiai kutatómunka a Rendőrtiszti Főiskolán. Belügyi
Szemle, 14. (1976), 3. 12–18.
Major Róbert: Sebességcsökkentés vasúti átjáróban? Belügyi Szemle, 49. (2001),9. 125–132.
Szakács Gábor: Magyar Rendészet – Ismertető. Magyar Rendészet, 1 (2000), 1–2.
Szilvási József: A belügyi tudományos munka néhány feltétele. Belügyi Szemle, 24. (1986),
11. 58–63.
Tamási Erzsébet: „Nem lehet csak oktatni, a tudományt művelni is kell”. Interjú dr. Blaskó Béla
r. ezredessel, a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójának oktatási helyettesével, a rendőrképzés
jelenéről és színvonaláról. Belügyi Szemle, 4 5. (1997), 4 . 64–68.

50-ből10 – Tízéves a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete

Szilvásy György Péter199
A címben szereplő számok talán rövid magyarázatra szorulnak: az 50 éves rendészeti felsőoktatás elmúlt 10 évében a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDOE,
Egyesület) aktív és ismert szereplővé vált. Az Egyesület független és önálló, bíróság által
bejegyzett közhasznú civil szervezet, amely elsősorban az NKE Rendészettudományi
Karához (korábban pedig a Rendőrtiszti Főiskolához) kötődően működik. Tagjai között
azonban korántsem csak a Kar oktatói találhatók meg – az ország számos doktori iskolájából, megannyi tudományterület képviselői közül kerülnek ki.
Az Egyesület 2 021-ben„ünnepelte” 1 0. születésnapját: bírósági bejegyzésére
2011. március 1 8-ánkerült sor. E rövid írásban szeretném bemutatni civil szervezetünket.
Az Egyesületről általában
Az RDOE megalakulásának indoka elsősorban az volt, hogy a rendészettudomány fokozódó erősödésével, elismertségével párhuzamosan létrejöjjön egy, a tudományos utánpótlást segítő, a fiatal kutatókat felkaroló, nekik találkozási lehetőséget, közösséget, fórumot
biztosító szervezet. Ez az elképzelés annál is inkább fontos volt, mert ebben az időszakban a rendészettudomány területén még nem működött doktori iskola, a rendészettu199

A szerző r. őrnagy, tanársegéd, RTK, elnök, Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete
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dománnyal foglalkozó kutatók elsősorban a jogi,200 illetve a hadtudományhoz kötődő201
doktori iskolákban tudtak kutatásokat folytatni és tudományos fokozatot szerezni. Ezzel
összefüggésben a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) önálló rendészettudományi osztálya sem alakult meg hosszabb ideig.202 Az RDOE tehát kezdetben egyfajta
„űrt” kívánt betölteni, s így a rendészettudománynak a magyar tudományos életben
betöltött, gyorsan növekvő szerepével igyekezett lépést tartani. Ehhez kapcsolódott egy
olyan tudományos rendezvény létrehozása is, amely kifejezetten a rendészet területén
tevékenykedő doktoranduszok bemutatkozási fórumává vált.
Az alábbiakban szeretném kiemelni az Egyesület alapszabály szerinti fő céljai közül
a következőket:
– Országos szinten, egységbe szervezni a rendészettudományhoz akár csak marginálisan is köthető tudományterületeken működő doktorandusz hallgatók tevékenységét.
– Az Egyesület tagjai, valamint az Egyesülettel együttműködő egyéb szervezetek
között fennálló eddigi kapcsolatok kiszélesítése, és új területeken a közös célok
megvalósítása.
– Az Egyesület tagjai szakmai felkészültségének elősegítése, tudományos munkavégzésük támogatása.
– A rendészeti területen jelen lévő, illetve jelentkező problémákra érzékeny, szakmailag igényes kutatói-oktatói közösség kinevelésének elősegítése.
– A rendészettudomány területén meglévő, aktuális problémák megoldására tudományos kutatások folytatása, projektek kidolgozásában való aktív közreműködés.
– A felsőfokú rendészeti oktatás elősegítése.
– Az Egyesület tagjai doktori fokozatszerzésének szakmai támogatása.
Az Egyesületnek tagja lehet bárki, aki doktorandusz hallgató, doktorjelölt vagy már
nem az, de még a PhD-fokozat megszerzése előtt áll, és kutatási területe, érdeklődése,
munkája a rendészettudománnyal kapcsolatba hozható. A tagok közt egyaránt megtalálhatók elméleti és gyakorlati szakemberek, civil kollégák (bölcsészek, pszichológusok,
jogászok, informatikusok, civil közszolgálati dolgozók stb.) és a hivatásos állomány
tagjai (rendőrök, tűzoltók, pénzügyőrök, a büntetés-végrehajtási szervezet és a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai stb.), felsőoktatásban dolgozó oktatók és a rendészet
számos területén a gyakorlatban tevékenykedő munkatársak. Az Egyesület „kemény
200
A jogász kollégák körében különösen jellemző volt a Pécsi Tudományegyetem jogi doktori iskolájában
történő fokozatszerzés, ahol kifejezetten a rendészeti területet érintő program is működött, együttműködésben a Rendőrtiszti Főiskolával (RTF), majd az NKE Rendészettudományi Karával (RTK). Az együttműködés „motorja”, nélkülözhetetlen szereplője Korinek László akadémikus professzor volt, aki egyben
a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöki tisztségét is betölti mind a mai napig.
201
Itt elsősorban a korábbi Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtudományi, illetve katonai műszaki
doktori iskoláit említhetjük meg, amelyek ma is működnek az NKE keretein belül. A honvéd oktatók, tudósok a rendészet területéről érkező kollégákat mindig segítőkészen fogadták, a későbbi Rendészettudományi
Doktori Iskola létrehozásában is tevékenyen közreműködtek. Itt indokolt kiemelni Padányi József professzor
munkáját, aki az RDI alapításának időszakában a legnagyobb részt vállalta az akkreditációs folyamatban
az NKE vezetése részéről. Természetesen a folyamat egyik legfőbb „mozgatórugója” és támogatója Patyi
András professzor, az NKE rektora volt.
202
Az osztály megalakulására 2018-benkerült sor. Első (és jelenlegi) elnöke Baráth Noémi Emőke.
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magját” hagyományosan a rendészeti felsőoktatás dolgozói adják, az RTF és az RTK
doktori tanulmányokat folytató oktatói szinte kivétel nélkül jelenlegi vagy volt tagjai
az Egyesületnek.
Visszatekintés
Ahogyan sok más szervezet életében, az RDOE megalakulása során is adódtak nehézségek. Az Egyesület létrehozásának ötlete már 2 009-benmegfogalmazódott,203 azonban
az adminisztratív eljárások lefolytatása igen sok időt vett igénybe, emellett a bíróság
részéről támasztott elvárások folytán az alakuló közgyűlést többször is meg kellett
ismételni. Az Egyesület megalakításának ötlete szorosan összekapcsolódott egy olyan
tudományos fórum, rendezvény létrehozásával is, amely a rendészet területén kutató,
tevékenykedő, doktori tanulmányokat folytató kollégák rendszeres bemutatkozási eseménye lehet. Ez lett a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak Országos Fóruma, amelyre
első ízben 2009-benkerült sor, és 2011-tőlmár az Egyesület rendezvényeként, egy évente
megrendezett, színvonalas és folyamatosan növekvő népszerűségű tudományos tanácskozássá vált.204
Végül 2011. február 24-én az RTF-en került sor arra az alakuló közgyűlésre
(és az Alapszabály elfogadására), amelynek nyomán az Egyesületet a Fővárosi Bíróság
március 18-ánnyilvántartásba vette.205 Az RDOE első elnöke Budaházi Árpád, az RTF
oktatója lett. Az Egyesület székhelyének az RTF (2018-tólaz NKE RTK) biztosított
helyet. Az Egyesületben egészen a kezdetektől fogva több kiváló professzor is tiszteletbeli tagságot vállalt.206
Az Egyesület alapvető szervei a Közgyűlés (mint legfőbb döntéshozó fórum), az Elnökség (mint operatív irányító szerv, az Egyesület elnökével, alelnökével, főtitkárával és két
további elnökségi taggal), valamint a Felügyelő Bizottság (elnökkel és két taggal).
2012-benaz Egyesület két elnökségi tagja is felkérést kapott, hogy a megalapítandó
Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozatalának folyamatában részt vegyen.207
Ugyanebben az évben az RDOE együttműködési megállapodást kötött az NKE Doktorandusz Önkormányzatával.
2013-ban a Közgyűlés az Egyesület elnökévé választotta Szilvásy György Pétert,
az NKE RTK oktatóját.
2014-benelindult az Egyesület saját honlapja (www.rdoe.hu), és az Egyesület együttműködési megállapodást kötött a DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályával, valamint
Az „ötletgazda” és a folyamat erőteljes bátorítója, támogatója Virányi Gergely főiskolai tanár, az RTF
akkori rektorhelyettese volt.
204
A rendezvény „sorszámozásában” követtük a 2009-es első rendezvénynek megfelelő számokat, így
2011-benmár a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak III. Országos Fóruma zajlott le. A konferenciákat
követően az előadások írásba foglalt változatainak a Magyar Rendészet című folyóirat adott helyt. A 2009-es
első Fórum főszervezője és az Egyesület megalakításának egyik legaktívabb kezdeti résztvevője Csányi
Csaba, az RTF akkori oktatója volt.
205
A bíróság végzése 2 011. április 13-ánemelkedett jogerőre.
206
Az Egyesület tiszteletbeli elnöke máig tartóan Korinek László akadémikus.
207
Az alapítási folyamatot kezdetben Fórizs Sándor, majd Kerezsi Klára professzor vezette. A hosszú
előkészítő munkát követően a doktori iskola létrejöttére 2015-benkerült sor.
203
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az NKE RTK-n működő Szent György Szakkollégiummal. Emellett létrejött egy négyoldalú együttműködési megállapodás is (az RDOE, a DOSZ Had- és Közigazgatás-tudományi Osztálya, valamint a kezdeményező NKE Doktorandusz Önkormányzat között).
Ugyanebben az évben érte az Egyesületet az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke az RDOE elnökének elismerő emléklapot adományozott.
A jelenlegi helyzetkép
Az RDOE tagjai hagyományosan – mind a mai napig – rendszeres résztvevők az ország
legnagyobb szabású doktorandusz konferenciáján, a DOSZ Tavaszi Szél című rendezvényén. Gyakori, hogy olyan számban vesznek részt rajta, hogy önálló rendészettudományi
szekció kialakítására is sor kerül.
Egyesületünk kiváló együttműködést ápol az NKE Doktorandusz Önkormányzatával
és a DOSZ Rendészettudományi Osztályával (ez utóbbi szervezetnek számos tagtársunk
is tagja).
Az RDOE mindenkori elnöke abban a megtiszteltetésben is részesült, hogy a kezdetektől részt vehet a Belügyi Tudományos Tanács munkájában, és a belügyi doktorandusz
kutatói programra jelentkezők pályázatainak elbírálását végző kuratóriumban.
Az Egyesület Alapszabálya szerint az Egyesületben viselt rendes tagság megszűnik
a PhD-fokozat megszerzésével. Ez okból minden évben adódik egy bizonyos fluktuáció
a taglétszámban. Jelenleg az Egyesületnek 7 6 tagja van. Korábbi tagjainkra pártoló
tagként számítunk.208
Az RDOE hagyományosan évi két rendezvényt valósított meg. Az egyik az évi rendes
Közgyűlést követően egy kisebb volumenű tudományos tanácskozás, amely elsősorban
a tagtársak számára állt nyitva (sajnos a pandémia miatt az elmúlt időszakban erre nem
kerülhetett sor). A másik a mindenki számára nyitott, 2009-tőlminden évben megtartott
Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak Országos Fóruma, amelyet 2 017 után együtt
rendeztünk meg az NKE éves doktorandusz konferenciájával (A Haza Szolgálatában
című rendezvénnyel). 2019-től, a X. Országos Fórum megtartását követően a két konferencia lényegében „összeolvadt”. A Fórum sikerét mutatta, hogy a kezdeti 20-30 fős
résztvevői létszámból az utolsó időszakban 100 feletti előadószámot produkált, tehát
igen népszerű, elismert, sikeres tanácskozási fórum lett. A jövendő nemzedékek iránti
elkötelezettségünk folytán a konferencián rendszeresen részt vett néhány kiemelkedően tehetséges alap- és mesterképzésben tanuló hallgató is. Ehhez kapcsolódik az is,
hogy az RDOE a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Had- és Rendészettudományi Szekciójában mindig ajánl fel különdíjat (könyvjutalmat)
egy-egy kiváló hallgatónak.
Úgy véljük, az Egyesület 10 éves működése alatt a rendészettudomány jelenlegi
és jövőbeli kutatóinak elismert és népszerű intézményévé vált. Bár a tagok egy része
minden évben kiválik a szervezetből – hiszen természetes, hogy egy doktorandusz,
doktorjelölt előbb-utóbb megszerezze tudományos fokozatát –, az utánpótlást bizto208
Az Egyesület korábbi tagjai közül sokan később vezető beosztásba kerültek. Volt tagjaink közül ma
már van, aki tanszékvezető, múzeumigazgató, tudományos diákköri tanács elnöke, rektorhelyettes vagy
épp a Belügyi Szemle felelős szerkesztője.
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sítja elsősorban az NKE RTK oktatói, illetve a Rendészettudományi Doktori Iskola
hallgatói közül jelentkezők köre. Megállapíthatjuk tehát, hogy Egyesületünk – a DOSZ
Rendészettudományi Osztályával együtt – a jövő tudósgenerációjának stabil utánpótlási
bázisát jelenti.209
A rendészeti etika történeti alapjai

Tóth Nikolett Ágnes210
„Az etika nem azt tanítja, hogy az ember hogyan és miért cselekszik, hanem azt, hogy
hogyan kell cselekednie.” (O. Drobnyickij – T. Kuzmina)
Bevezető gondolatok
Tizenkét évvel ezelőtt kezdtem el oktatói pályámat a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán.
A tanítás, a nevelés, a szolgálat a hivatásommá vált. A sportjogi PhD-fokozat megszerzése után a figyelmem egy speciális terület, a sportrendészet felé fordult. Megírtam
a Sportrendészet a sportigazgatás rendszerében című kismonográfiát, amely ma már
tananyagként szolgál a Sportrendészet elnevezésű tantárgy hallgatói számára. Különösen
fontosnak tartom az oktatás során a hallgatókkal megismertetni a legújabb innovatív jogi,
technológiai és rendészeti megoldásokat. Több éves sajtó- és kommunikációs felelősi
beosztásom idején kezdtem el behatóan foglalkozni a rendvédelmi kommunikációval,
majd a rendészet elméleti alapjaival is. A rendészetelmélet fontosságát abban látom, hogy
a rendészet történetének bemutatása, elemzése, leképzése egyértelműsítve legyen a mai
kor számára. A témában elmélyülve vált érdekessé és fontossá számomra a rendészeti
etika, amelyről írt gondolataimat ezúton ajánlom tisztelettel és szeretettel a kedves olvasó
figyelmébe.
Az etika és az erkölcs
Az etika szó eredeti jelentése ókori görög eredetre vezethető vissza (ethosz), szokást,
illemet, hagyományt jelent. Tárgya az erkölcs (morál), valamint annak eredete, milyensége, szerkezete. Mai felfogás szerint az etika nem más, mint az erkölccsel foglalkozó,
filozófiai jellegű tudomány, a viselkedési normák, magatartási szabályok gyűjteménye.
Az etika történelmi koronként változik, és mindig igazodik az adott kor társadalmához,
társadalmi változásaihoz.

A fentiek miatt is bízunk abban, hogy a következő 10 év elteltével is sor kerülhet egy hasonló beszámoló
elkészítésére. Remélhetőleg azt már nem az Egyesület jelenlegi elnöke írja meg.
210
A szerző r. alezredes, egyetemi adjunktus, kollégiumvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
209
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Az etika valójában nem egyéb, mint embertársainkhoz való viszonyunknak a szabályozása, vagyis a szociális törvényeknek a foglalata.
Az etikai problémákkal már az ókori filozófusok is foglalkoztak (Szókratész, Arisztotelész, Platón). A filozófia ezen ága tehát már ebben a korban létezett és próbált
választ adni olyan általános kérdésekre, mint például mi a jó és a rossz, a helyes
vagy a kötelező, hogy mi is az erkölcs természete. Ma úgy tekintünk az etikára, mint
ami általános keretet ad azoknak a normatív elméleteknek, amelyek abban segítenek
eligazodni, hogy mi a helyes, és mit kell tennie, hogyan kell viselkednie, cselekednie
az egyénnek, általában, illetve adott helyzetekben. Seneca is úgy vélte, hogy erkölcs
nélkül nincs ember.
„Minden mesterség és minden vizsgálódás, de éppúgy minden cselekvés és elhatározás is, nyilván valami jóra irányul; tehát helyes az a megállapítás, hogy »jó az, amire
minden irányul«. Csakhogy bizonyos különbség mutatkozik a végcélok tekintetében:
némelyek csupán tevékenységek, mások a tevékenységeken kívül bizonyos tárgyi eredmények is. Persze, ahol a cselekvésen kívül egyéb célok is vannak, ott a dolog természeténél fogva a tárgyi eredmények mindig jobbak a tevékenységeknél. S mivel sokféle
cselekvés, mesterség és tudomány van, sokféle a végcél is.”211 Az erények vizsgálata
képezi Arisztotelész etikájának voltaképpeni tartalmát, középpontját. „Az erények
kétfélék: észbeliek és erkölcsiek. Az erkölcsi erények egyike sem természettől fogva
van meg bennünk; a hozzájuk hasonló tevékenységből fejlődnek ki; a szokás által
lehetünk bennük tökéletessé. Az erény nem érzelem, nem képesség, hanem lelki alkat.”
Arisztotelész vizsgálta a cselekedetek erkölcsi szempontból releváns vonatkozását: hogy
azok saját akaratunkból, a kényszerből, illetve a tudatlanságból fakadnak-e. – Arisztotelész az erkölccsel összefüggésben írt az igazságosságról, a gyönyörről, valamint
a barátságról is.212
Az erkölcs az értelmező kéziszótár szerint: magatartást irányító, annak megítélését
segítő, társadalmilag helyesnek tartott szabályok összessége, illetve ezek megvalósulása.
Az erkölcs filozófiai értelemben gyakorlati meggyőződést jelentett a helyes cselekvésre, etikai értékre vonatkozóan. Vallási értelemben az erkölcsi parancs egyben isteni
parancsot is jelent. Az etikai szabályok a jog alkalmazása során is zsinórmértékül szolgálnak.
Az erkölcsi törvényekről és a kötelességről Aquinói Szent Tamás213 a 13. század derekán ekként vélekedett: „Három dolog szükséges az ember számára az üdvösséghez: a hinnivalók ismerete, a kívánnivalók ismerete és a tennivalók ismerete. Az elsőt a hitvallás
tanítja, amely a hitágazatokról való ismeretet adja elő, a másodikat az Úr imádsága,
a harmadikat pedig a törvény tartalmazza.”214

211
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika (Részletek, I–III. könyv). (Ford. Szabó Miklós). Budapest, Európa
kiadó, 1 997. 8.
212
Arisztotelész (1997) i. m. 9.
213
Aquinói Szent Tamás (Roccasecca, 1225. január 28. – Fossanova, 1274. március 7.) latin nyelven író
középkori olasz teológus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika egyik
képviselője.
214
Aquinói Szent Tamás: Előadások a Tízparancsolatról. Budapest, Seneca Kiadó, 1993. 13.
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Az erkölcs mindig tartalmaz követelményrendszert. Kiemelkedő szerepe van benne
a normáknak és szorosan kapcsolódik hozzáa kötelesség fogalma.
Kant így ír: „Kedélyemet két dolog tölti el egyre újabb és fokozódó csodálattal
s tisztelettel, minél gyakrabban és kitartóbban gondolok rájuk: a csillagos ég fölöttem
és az erkölcsi törvény bennem.”215
Az erkölcsi törvények, normák, szabályok tulajdonképpen általánosan érvényesnek
tartott előírások, parancsok, utasítások.
A hivatásoknak kölcsönösen összekapcsolódó tevékenysége csak akkor lehet eredményes, ha abban erkölcsi tényezők is érvényesülnek. A szakma bizonyos erkölcsi minőséggel, kötelezettséggel vagy felelősséggel rendelkezik, ami a szakmai etikában testesül meg.
A rendőrség és az erkölcs az 1900-asévekben
Az erkölcs szabályozza az embereknek mint a társadalom tagjainak a magatartását általában, igazából a szokás nyomában ez a törvények előfutára. A törvény az állam akarata,
az erkölcsi szabályok azonban a társadalom élő lelkiismeretét testesítik meg. Az erkölcs
szabályai erősebbek a törvényi szabályoknál, érzelmi alappal is rendelkeznek, és akik
ellenük vétenek, szembekerülnek a társadalom egészével. Vannak olyan erkölcsi szabályok, amelyek az emberi társas együttélés alapfeltételei. Ezek a legerősebbek, a legáltalánosabbak és minden kultúrnép erkölcstanában helyet foglalnak. Dorning Henrik216 szerint
csak a valláserkölcsi szabályok azok, amelyek megalkuvás nélkül tovább élnek, csak
a vallásos ember ismer pozitív, egyetemes érvényű erkölcsi szabályokat. „Az alapvető
erkölcsi szabályok a társas együttélés feltételeit kívánják biztosítani, és ezzel részleges
védőbástyái a közbiztonságnak és a közrendnek is. Nagy segítsége ezért a rendőrségnek
az, ha a társadalomban szigorú erkölcsök uralkodnak, mert amit az idevágó szabályok
oltalmaznak, arra csak félszemmel kell vigyázni, ha pedig mégis akad támadó, a közvélemény és a közfelháborodás minden segítőeszköze a hatóság rendelkezésére áll. A pozitív
erkölcsi szabályok, a valláserkölcs tanítása rendészeti szempontból is kiemelten fontos.
Amit az állam elítél és büntetés alá von, az állam szempontjából erkölcstelen. Ha tehát
a büntetőtörvénykönyveknek a bűncselekmények tényálladékát megállapító norma-titalmait vesszük, ezek együttesen adják az állami erkölcstan kátéját. A művelt népeknél
uralkodó vallások az erkölcs majdnem minden alapvető szabályában megegyeznek.
Ezek a szabályok közkincsei az emberiségnek. A rendőrség munkáját nagyban segítik
a szigorú erkölcsök, igen sokat köszönhet a jó, a belterjes valláserkölcsi oktatásnak, de
még jobban megkönnyítené a feladatát az, ha az állami erkölcstan is bevonulna a népés középiskolák kötelező tantárgyai közé.”217
A Magyar Rendőr 1939. évben kelt számában olvasható, hogy minden társadalmi
kérdés egyben erkölcsi kérdés is, mert benne egyetemes felelősségről van szó. A magyar
rendőrök egy örök célnak a fáradhatatlan munkásai, akik az emberi célkitűzések legragyogóbb szintézisében, az emberi legfőbb jóban, a szociális ideálban találják meg a lelki
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája. Budapest, Osiris Kiadó Kft., 2020. 289.
Dorning Henrik (Polgárdi, 1880. febr. 24. – Csömör, 1960. febr. 16.): rendőrtiszt, rendőrségi szakíró,
ornitológus. 1896–1901 között a Budapesti Tudományegyetemen végezte tanulmányait,
217
Dorning Henrik: A rendőrség és az erkölcs. A rend, II. (1922), 1 84. 1–3.
215
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békét és a társadalmi fejlődés célját. „A szétforgácsolódott formákat el kell dobnunk
magunktól, előre kell néznünk, mert az idő is halad, amely pedig komoly döntések elé állít
bennünket. Hozzánk 40 évvel később érkezett az az ideológia, amelynek elvitathatatlan
értékes társadalmi célját és nemzetnevelő értékét – a nyugati: holland, német és az olasz
eredmények szem előtt tartásával – magunkévá kell tennünk és úgy a jogalkotásban,
mint a jogalkalmazásban meg kell valósítanunk! A jogalkotás nem egyszerre előálló tény.
Megelőzi a társadalmi ösztön és az azt követő szokásjog. Erről a társadalmi ösztönről
akarok még néhány szót szólani, hiszen a társadalmi etikának ez a része áll legközelebb
hozzánk, rendőrökhöz.”218
Az etikában az igazságosság az erkölcs törvényeinek megfelelést jelenti, de
az „igaz ember” kifejezés még a különös következetesség vonását is adja az erkölcsösséghez. Az igazságosság az az erény, amely mindennek és mindenkinek megadja
azt, ami az igazság szerint kijár neki. Az igazságszolgáltatás, állami működés feladata
a megsértett jogrend védelme és helyreállítása. Az állam és különösen a jogállam
teendői közé tartozik nemcsak a jogrendet fenyegető támadások megelőzése, elhárítása (rendészet), de a támadások megtorlása, a jogok védelme és visszaállítása,
a jog érvényesülésének biztosítása. A jog fogalmának annyira nélkülözhetetlen kiegészítő része a jogvédelem, hogy jogot a bíráskodás (törvénykezés) nélkül el sem
lehet képzelni.219
Rédey Miklós220 A rendőri szolgálat vezérfonala című művében pontosan megfogalmazta, hogy ki lehet rendőr, milyen legyen a jó rendőr, írt a rendőri szolgálatról, a rendőri közbelépés módjairól és fokozatairól a biztonsági rendészetben és a közigazgatási
rendtartásban. A rendőrlegénység számára egy világos, eleven nyelvezetű kézikönyvet
állított össze.221
„Az a hivatás, amit s rendőrlegénység tölt be, olyan jellembeli és lelki tulajdonságokat kíván, melyek a legközelebb állnak a legegyszerűbb, a legnagyobb erkölcsi
igazságokhoz: a jellemhez, a becsületességhez, egyeneslelkűséghez, igazságossághoz,
a hű kötelességteljesítéshez, fegyelmezettséghez, Isten és haza iránti hűséghez, emberiességhez, bajtársiassághoz, a lelki és testi tisztasághoz. Ezeknek az erkölcsi parancsoknak
a rövid, egyszerű pontokba való hivatott és szerencsés összefoglalása nemcsak az újonclegénységnek volna minden szabályzatnál jobban a lelkek mélyét felszántó és megtelítő
útravalója, hanem támasza, segítője, mindenkor és minden helyzetben ragyogó, világító
lámpása lenne a rendőrtestület minden egyes tagjának. Nem elég az erkölcsi élet nagy
Maday Pál: Az új jogbölcseleti szemlélet irányelvei a magyar közigazgatásban. Magyar Rendőr, 6. (1939),
16. 370.
219
Igazságszolgáltatás. Uj Idők Lexikona 13–14. Herder–Kamcsatka. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi
Intézet Rt. Kiadása, 1 939. –3313– 2 08.
220
Rédey Miklós (Tata, 1868. december 7. – Budapest, 1931): Rédey Miklós Rohrbacher Miklós néven
látta meg a napvilágot Tatán, 1 868. december 7 -én. Nevét 1 892-benváltoztatta Rédeire, majd a m. kir.
Belügyminiszter engedélye alapján 1927-tőlmár Rédey alakban használta. Elemi iskoláit szülővárosában,
Tatán, a Piac téri római katolikus fiúiskolában végezte, majd 1878 és 1882 között a piarista atyák négyosztályos kisgimnáziumában tanult. A gimnázium 5 –8. osztályát 1887-bena győri bencések gimnáziumában
végezte el. 1891-benszerzett jogi diplomát a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Rendőrségi
lexikon szerkesztőjeként is közreműködött.
221
Rédey Miklós: A rendőri szolgálat vezérfonala. Budapest, Pátria, 1916. IV. 126 (Rendőrségi szaktanf.
kiadm. 2.)
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igéit tanítani és hirdetni. Nemes valóság csak akkor lesz belőlük, ha a hivatottak minden szent parancsukat követik is. Amint a mindennapi imádság felemeli és megtisztítja
az emberi lelket, úgy kell, hogy a legfőbb erkölcsi parancsok állandó szemünk előtt
ragyogása ébren tartsa és napról napra erősítse, fejlessze jellemünket, szívünket és lelkünket. A rendőr-tízparancsolatnak ott kell ragyognia nemcsak a rendőriskolák falain,
hanem a rendőrlaktanyákban és rendőrőrszobákban is, hogy állandóan ébren tartsák
és erősítsék a rendőri hivatás magasztos erkölcsi követelményeit.”222
Rédey Miklós megfogalmazta, hogy mi volt a legfőbb célja az írással: az, hogy
kiadványa vezérfonala legyen a jó közszellemben nevelődő rendőrnek szolgálata egész
idején. Azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a józan ész, a lelkiismeretes kötelességtudás
és a becsületes egyenesség vezérelje az útja során a rendőrt, ha jó rendőr akar lenni.
Mire is esküdött az 1900-asévek elején a rendőr?
1. hűséget esküszik,
2. megesküszik arra, hogy a rendőrség feladatait: a közrend és közbiztonság megőrzését, ezek megsértésének meggátlását teljes tehetségével fogja eszközölni,
3. a szolgálati időt betartja,
4. a törvénynek és feljebbvalóinak utasításait híven és pontosan teljesíti,
5. hogy nem lesz pártoskodó és részrehajló,
6. nem lesz gyáva soha,
7. sem bosszúálló, haragos vagy rosszakaratú.
A jó rendőr számára vannak szabályok, amelyek nincsenek a törvényben vagy a rendeletekben, nincsenek írásban, és mégis kötelezők. Ezek az erkölcsi és társadalmi élet
szabályai. Akinek arra kell ügyelnie, hogy az emberek rosszat ne tegyenek, rosszak ne
legyenek, annak elsősorban magának kell kifogástalan embernek lennie.223 Elmondható,
hogy nincs új a nap alatt, csak a réginek az új változatai, ugyanis a kifogástalan életvitel
ellenőrzése azt a célt szolgálja, amelyet az előbb említett rendelkezés, hogy csak olyan
személyek lehessenek a hivatásos állomány tagjai, akik e magas szintű etikai elvárásoknak felvételükkor, illetve az egész hivatásos életpályájuk során megfelelnek.
A jó rendőr tízparancsolata:
1. Légy hű és kötelességtudó.
2. Légy erős.
3. Légy józan és mértékletes.
4. Légy szorgalmas.
5. Légy tapintatos.
6. Légy lelkiismeretes.
7. Ne légy részrehajló.
8. Légy emberséges.
9. Ne légy túlérzékeny.
10. Légy talpig ember.

222
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Kovács Dénes: Rendőrtízparancsolat. Rendőr, I. (1927), 3. 1.
Rédey (1916) i. m. 1 06–110.
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Etikai kódexek
Az etika intézményesítésének formái közül a legfontosabb az etikai kódex. Az írott
etikai kódex egy szervezet normáinak és vélekedéseinek (a magatartás követelményeivel kapcsolatos véleményeinek, elgondolásainak) megfogalmazása, amelyben megpróbálják leírni, „hogyan végzik majd dolgukat”, különös tekintettel „a szervezetben
nem elfogadható cselekedetekre”. Vagyis az etikai kódexben megpróbálják rögzíteni
egy cég, szervezet, intézmény erkölcsi normáit. A normák természetesen viselkedési
kívánalmak, azt a viselkedésmódot rögzítik, amelyet a szervezet vezetői adott helyzetben elvárnak a többiektől. Az etikai kódex normái általában negatív állításokban vagy
tiltásokban fogalmazódnak meg. Az etikai kódexek vélekedési, gondolkodási normákat
tükröznek, egy sajátos a gondolkodásmódot rögzítenek. Mindez ösztönzés egy bizonyos
gondolkodásmódra és gondolkodási sémára, amely várhatóan a kívánatos magatartást
eredményezi. Ebből következik, hogy a vélekedések általában pozitív formában fogalmazódnak meg.224
A rendészetben az erkölcsrendészet a közerkölcsiség megóvására irányuló rendőri
intézkedések összességét jelentette egykoron: „Az erkölcstan a filozófiának az emberi
cselekvés értékelésével foglalkozó normatív, azaz szabályokat alkotó ága. Kutatja az elveket, amelyeknek következtében az emberi cselekvés jó, erkölcsileg helyes”.225
A rendészeti szakmai etika az ezredfordulón
Az elmúlt időszakban több kísérlet is történt egy rendőrségi etikai kódex megalkotására.
Finszter Géza szerint a tervezetek készítői abból a meggyőződésből kiindulva láttak
e feladatukhoz, hogy egy ilyen erkölcsiszabály-gyűjteményre a rendőrségnek szüksége
van, minthogy – az erkölcsi szabályozás sokkal mélyebb indíttatású és hatékonyabb
lehet, mint a jogi szankció, továbbá – a rendőri szakmát hivatásként kell művelni, ezért
fokozottan szükséges a hivatással szemben támasztott társadalmi követelményeket
erkölcsi szabályokban rendezni. A szakadatlanul döntési helyzetben lévő rendőrnek
viszonylagos cselekvési autonómiája van, amelynek minden mozzanatát a jog nem
fedheti le, és a törvényi előírások is csak a jogi norma erkölcsi alapjainak megőrzése
mellett tarthatók be.
A szakmai etika hívei a következő premisszákból indultak ki: „jól érzékelték, hogy
az általános erkölcsi normákhoz képest speciális követelményeket megfogalmazó szakmai erkölcs szükségessége akkor merül fel, ha először egy hivatás gyakorlása interperszonális kapcsolatokon keresztül történik, másodszor ezeknek az emberi relációknak
a jellemzője az alá-fölé rendeltségi viszony, ahol a fölényhelyzetben lévő hatóság jelentős
jogosítványtöbblettel bír, végül harmadszor, ha a fölényhelyzetben lévő hatósági személy,
a rendőr széles mérlegelési jogosultságot élvez. Mások ellenben éppen a harmadiknak
jelzett feltétel hiányára mutatnak rá, mondván, hogy a szigorú szervezeti hierarchia nem
engedhet utat cselekvési szabadságnak, ezért olyan szolgálati szabályzatra van szükség,
224
A szervezet etikai kódexe. vezetesi-folyamat.hu. Online: www.vezetesi-folyamat.hu/a-szervezet-etikai-kodexe/
225
Juhász Vilmos (szerk.): Révai Kétkötetes Lexikona 1. A–J. Budapest, Révai Irodalmi Intézet, 1948. 372.
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amely még az önállóan intézkedő hatósági személy magatartását is szűk korlátok közé
szorítja.”226
A francia nemzeti rendőrség 1986-bankiadott egy úgynevezett deontológiai227 kódexet,
amely inkább nevezhető szolgálati szabályzatnak, semmint a szakmai erkölcs normagyűjteményének. A francia szabályozás az egyik első volt a jogállami elveket követő rendőrségek
történetében, ezért több vonatkozásban mintát adott a későbbi megoldások számára.228
A kódexben vannak a rendészet társadalmi rendeltetését deklaráló követelmények, amelyeknek önmagukban nincs normatív tartalmuk.
A rendvédelmi hivatás morális problémáiról 1996-banaz Európa Tanács nemzetközi
rendőrszemináriumot szervezett. Ez a tanácskozás is jelezte, hogy sokan vannak, akik
kételkednek a speciális rendőretika lehetőségében és szükségességében.229
Az ezredfordulóhoz közeledve felgyorsultak a nemzetközi etikai alapelvek megalkotásának munkálatai. Ennek eredményeként kiadták az Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának 2001. évi 10. számú ajánlását, a rendőrség európai etikai kódexét.230
Az ajánlás – felismerve a rendőrségek meghatározó szerepét a jogállam működésében,
figyelembe véve a nemzetközi összefogás és a hatékonyság jelentőségét a bűnözés elleni
küzdelemben, hangoztatva azt is, hogy a rendőrségek hatékonysága nagymértékben
a civil társadalom támogatásától függ – annak a meggyőződésnek adott hangot, hogy
eredményesen csak az a rendőrség képes működni, amely tiszteli az emberi méltóságot,
valamint mindazokat az egyéni szabadságjogokat, amelyeket az Emberi jogok európai
egyezménye tartalmaz.
A morális értékek, a szakmai etika akkor meghatározók egy hatósági beavatkozásban,
amikor a rendőr fölényhelyzetbe kerülve repressziót alkalmazhat, de a hatósági kényszer
módjára, mértékére és idejére nincs jogi előírás. Az etikai szabályok és a nyomában
kialakuló moralitás az ilyen nehéz helyzetek megoldására teszi alkalmassá a hivatás
gyakorlóját.
A rendőrök magatartása a tágabb és szűkebb környezethez, a közösséghez való megnyilvánulásokon, tetteken keresztül jut kifejezésre. A rendőrökkel szembeni viselkedési
elvárásokat a rendőrségi törvény és a szolgálati szabályzat tartalmaz. A rendőri hivatás
etikai kódexe olyan erkölcsi követelményeket és íratlan magatartási szabályokat fogalmaz
meg, amelyeknek betartása minden rendőrnek kötelessége.
Magyarországon, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény több mint hússzor tesz említést
az etikáról.
Felsorolja a rendvédelmi hivatás etikai alapelveit, ezek a hivatásos állomány tagjai tekintetében különösen a hűség, a nemzeti érdek előnyben részesítése, a méltóság
és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat, a szakszerűség, az együttműködés és az arányosság. Külön kitér a jogszabály a vezetői beosztást
Finszter Géza: A rendőrség joga. Budapest, ORFK, 2012. 201.
kötelesség tana, elmélete
228
Code de déontologie. A Francia Nemzetgyűlés 1986. március 18-ánkelt 86592. sz. dekrétuma a nemzeti
rendőrség deontológiai kódexéről.
229
L’éthique de la police dans une société démocratique. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1 997.
230
Recommandation Rec(2001) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Code européen d’
ethique de la police
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betöltőkkel és a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló vezetőkkel szemben
támasztott további etikai alapelvekre is, ezek: a példamutatás, a szakmai szempontok
érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.
A Magyar Rendvédelmi Kar pedig megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat.
Az etikai eljárás eredménye alapján az MRK a hivatásos állomány tagjával szemben fegyelmi eljárást kezdeményez a fegyelmi jogkör gyakorlójánál, javaslatot tesz
az állományilletékes parancsnoknak a kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére, figyelmeztetést vagy megrovást alkalmaz, vagy megszünteti az etikai
eljárást.
A rendvédelmi hivatásetikai kódex tartalmát meghatározó alapértékek, elvárások:
– törvényesség, a köz és az állampolgár szolgálata, a tisztesség követelménye;
– professzionalizmus, minőségi munkavégzés, felelősségvállalás, konstruktív kritikai
attitűd, innováció;
– elkötelezettség, megbízhatóság, a társadalmi elfogadottság erősítése.
A rendőri hivatásetikai kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon mind
a szolgálatban, mind a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében,
morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, egyben megfelelő
védelmet nyújtson mindazok számára, akik normakövető módon járnak el, továbbá
zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások
felismeréséhez.
Rendészeti etika a felsőoktatásban
A magyarországi rendészeti felsőoktatásban, ahol a rendészeti tisztek képzése történik, 1994-ben 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 90-esévek elején fogott
hozzá a tisztjelöltek szociális készségeinek fejlesztéséhez. Az itt elinduló oktató,
kutató, tehetséggondozó munka alapvetően hozzájárult a hallgatók érzékenyítéséhez, erkölcsi fejlődésük támogatásához, aminek színtere elsőként az etika tantárgy
oktatása volt, és ehhez kapcsolódtak a későbbiekben a pszichológiai, kommunikációs
és pedagógiai kurzusok. A tanszéki kollégák elkészítették a Rendőrtiszti Főiskola
etikai kódexét 1997-ben, amelyet végül nem fogadtak el. Amikor 2008-banelindult
a Rendőrtiszti Főiskolán a mesterképzés, teljes módszertani megújítását hajtották
végre a kollégák, és a rendészet etikai vonatkozásai is helyet találtak maguknak
az oktatás rendszerében.231
A rendészeti etika témájában írt tanulmányomat azzal zárom, ami a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem etikai kódexében szerepel. Az jelentős részben olyan terüleGáspár Miklós – Molnár Katalin: Korrupció-ellenesség és integritás a rendészeti tisztképzésben. In
Dargay Eszter – Juhász Lilla Mária (szerk.): Antikorrupció és közszolgálati integritás. Budapest, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, 2015. 163.
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teken fogalmaz meg erkölcsi elvárásokat, amelyekre vonatkozóan jogi normák nem
írnak elő kötelező érvényű magatartásszabályokat. A kódex célja, hogy az Egyetem
feladatainak magas szintű ellátása és egy harmonikus munkakörnyezet biztosítása
érdekében meghatározza, és az Egyetem mindennapi tevékenysége során érvényre
juttassa az Egyetem polgáraival szemben támasztott társadalmi, erkölcsi elvárásokat,
értékeket, normákat, ezáltal pedig egy közszolgálati ethosz kialakításával hozzájáruljon az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, szakmai integritásának megőrzéséhez, valamint az intézmény magas társadalmi presztízsének megfelelő értelmiség
felkészítéséhez.232
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Gondolatok a rendőrtisztképzésről

Tóth Tamás233
Nagy bizonyossággal kijelenthetőnek hiszem, hogy a felsőoktatásban eltöltött éveink
életünk meghatározó mérföldkövét jelentik. Nemcsak maradandó, a választott hivatásunkhoz nélkülözhetetlen ismereteket és tudást szerzünk az egyetemen, főiskolán, de
személyiségünk és sokszor világnézetünk is alakul, formálódik és bővül tanáraink kitartó
munkája által, valamint a hallgatótársainkkal, barátainkkal együtt töltött idő alatt. Éppen
ezért meggyőződésem, hogy a diplománk átvételéig vezető út lényünk egészére gyakorol élethosszig tartó hatást, ami tetten érhető azokban is, akik pusztán érdeklődésből,
úgyszólván a „tananyag kedvéért” tanultak tovább, és jóval később döntik csak el, hogy
pályafutásukat milyen irányban kívánják folytatni.
Meggyőződésem, hogy mindez hatványozottan igaz azokra, akik már az érettségi
vizsgákat követően, sok esetben akár azok előtt eldöntik, hogy elhivatottságukat, tudásukat a köz szolgálatának szentelik majd, és ennek megfelelően választanak maguknak szakot, életpályát, hivatást. Ez az elismerésre méltó vállalás magában hordozza azt
a céltudatosságot és körültekintést, amelynek okán a jelen tisztjelöltjei és a jövő vezetői
már a beiratkozás pillanatában tisztában vannak a feléjük támasztott elvárásokkal, kötelezettségekkel, amelyek az évek során természetessé lesznek, és amelyek teljesítésére
fegyelmezettségük, ambíciójuk és törekvéseik okán képessé válnak. E tudatos felkészülés, illetve a felsőoktatás e szegmensét övező általános kíváncsiság a hagyományos
platformokon túl az online térben is megmutatkozik. Magam is többször találkozom
az interneten olyan fórumokkal, amelyek témaköre a rendvédelmi oktatás. Ezeken szinte
folyamatosan érdeklődnek a kiválasztási eljárásról, a tanegységekről, a feladatokról, alaki
szabályokról, karrierlehetőségekről, tehát azt hiszem elmondható, hogy az érdeklődés
igen nagy. Mégis, ahhoz, hogy igazán megismerjük Magyarország felsőoktatásának
e sajátos területét, elengedhetetlen, hogy ne csak egy-egy attribútumával legyünk tisztában, hanem létezzünk benne, megfeleljünk az elvárásoknak, elvégezzük tanulmányi
kötelezettségeinket és éljünk az itt megszerzett tudással. E szerves részvétel pedig azzal
a tudatos döntéssel kezdődik, amelyet korábban hangsúlyoztam, és amellyel a rendvédelmi oktatás iránt érdeklődők túlnyomó többsége képes és hajlandó is élni.
Ahhoz, hogy megismerjük a rendőrtisztképzés dimenzióit és lényeges elemeit, amelyek már régóta képzik és nevelik hallgatók sorait, célszerű egy rövid történeti kitekintésben visszaemlékezni, a képzést biztosító intézmények múltjára, és azok lényeges
változásaira. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelőd intézményében a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben alakult a rendészeti mesterképzési szak, ahol az oktatás
végül 2008-ban kezdődhetett meg. Ezzel a főiskola komoly mérföldkőhöz ért, hiszen
megalakult az első egyetemi végzettséget nyújtó képzés, amely már átfogóbb tudást
biztosított akár azon hallgatók számára is, akik tanulmányaikat a doktori képzéseken
szándékozták folytatni. 2012-től, miután az intézmény átalakult és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejött, az egyetem Rendészettudományi Karára kiemelkedő felelősség
233
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hárult, mivel Magyarországon más felsőoktatási intézmény a rendészeti képzési ágba
tartozó bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási alapszakokon, illetve a rendészeti
vezető mesterszakon nem folytathat képzést. A rendőrtisztképzés 2016. február 1-jén
újabb fontos állomáshoz ért: létrejött a Rendészettudományi Doktori Iskola, amely a mai
napig a rendészeti mesterképzési szakon végzett hallgatók számára remek lehetőséget
biztosít a doktori fokozat megszerzésére.
Az intézményi struktúra változásával természetesen a belső szerkezetek és a funkciók
is megváltoztak, így például átalakult a képzés tantárgyi szerkezete is. A változások
során a képzést folyamatosan korszerűsítették, aminek köszönhetően a hallgatók által
az intézmények felé támasztott igények is beteljesültek. Ezek mellett a képzések más
karok oktatóinak bevonásával színvonalasabbak, sokrétűbbek, illetve eredményesebbek
lettek. Az idő előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a gyakorlatias vezetői
felkészítésre, valamint a készségfejlesztésre is.
A fenti strukturális átalakulást követően, a radikális változások lecsendesedése után elkészültek a teljes tananyagtartalmat lefedő tankönyvek is, amelyek a hallgatók kellő szakmai
tudásának átadását biztosították az önálló tanulási forma mellett. Láthatjuk, hogy a változások
komoly fejlődéshez vezettek mind a struktúra, mind pedig a belső irányítás, szervezés tekintetében, és a 2008-banelinduló rendészeti mesterképzési szak szinte túl is teljesítette a felé
támasztott elvárásokat. Meggyőződésem, hogy a hallgatók a képzés fejlődésének köszönhetően mára már egy hatványozottan korszerűbb, valamint fejlettebb oktatáshoz juthatnak,
amely egy sokkal átfogóbb tudás megszerzésének lehetőségével párosul.
A rendészeti felsőoktatás kapcsán úgy vélem, érdemes lehet kitérnem a szakok részletes
képzéseire, illetve elvárásaira is. Magyarországon kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán képeznek rendészeti felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakembereket. A kar hallgatóinak végzést követő elhelyezkedése garantált, hiszen a rendvédelmi szervek folyamatosan jelzik megrendelői igényüket. A leendő hallgatók felvételi
eljárása azonban nem egyszerű, a szakok többségén meghatározott emelt szintű érettségi
kötelező egy középfokú nyelvvizsga mellett. A szakok többsége szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmasságot határoz meg, amelynek minden felvételiző diáknak
meg kell felelnie. Ebből adódóan a jó tanulmányi eredmény nem elegendő a felvételi pozitív
kimeneteléhez. Egyes szakok szakirányai azonban csak a rendvédelmi szervek hivatásos
állományában dolgozók számára elérhetők. Itt szeretném kiemelni a szakterületem vonatkozásában is nagy jelentőségű büntetés-végrehajtási szakirányt is, amelynek létjogosultsága
megkérdőjelezhetetlen. A Büntetés-végrehajtási Tanszék egyedülálló munkát végez, hiszen
felsőfokú oktatás keretében kizárólag ezen intézmény készíti fel hallgatóit a büntetés-végrehajtási hivatásra. A tanszék képzésére azonban csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akik
már legalább egy éve szolgálatot teljesítenek a büntetés-végrehajtás hivatásos állományában.
A karon végző hallgatók több szakterületet érintve összetett tudással gazdagodnak tanulmányaik végéhez érve, és gazdasági, pedagógiai, vezetési és szervezéselméleti, logisztikai,
pszichológiai, minőségbiztosítási ismeretekkel is gazdagodnak.
A képzésre jelentkezők és abban részt vevők komoly akadályok leküzdése mellett sajátítják el az interdiszciplináris ismeretek szerteágazó elemeit. Ez mindenképp megterhelő
próbatételt jelent sok hallgató számára, és a valóban komoly megterhelések következtében sajnálatos módon többen nem képesek befejezni tanulmányaikat, de akik maradnak, azokra bátran alapozhatnak szervezeteink. A rendészeti vezető mesterképzési szak
a hallgatók szakmai kompetenciáját mélyíti, ami ezen a szakon kiegészül a különböző
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döntéshozó és döntés-előkészítő feladatokkal, informatikai rendszerek használatával,
számtalan tervezési feladattal, konfliktuskezeléssel, valamint számos olyan más vezetői
készségeket fejlesztő kompetenciával, amelyek legfőképp a megszerzett ismereteket
helyezik gyakorlati dimenzióba.
Számos továbbképzési lehetőség is rendelkezésre áll a képzésben részt vevők számára,
amelyeket a Belügyminisztérium a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve
szervez és valósít meg. A továbbképzések biztosítják a megfelelő átjárhatóságot a közszolgálati életpálya egyes területei között, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a képzés
minden dimenziója korszerű, illetve aktuális legyen, ami természetesen elengedhetetlen
a rendészeti felsőoktatás világában.
Meggyőződésem, hogy a rendőrtisztképzés nélkülözhetetlen eleme a múltbeli és a mai
felsőoktatásnak egyaránt, ahol elismerésre méltó hallgatók számos kötelezettséget, illetve
megpróbáltatást teljesítve végzik el tanulmányaikat, hogy életüket a magyar állampolgárok védelmének szenteljék. A rendőrtisztképzés fejlődése biztosította a hallgatóknak
szakmai tudásuk mélyítését, valamint ezáltal a magasabb rendű vezetői kompetenciák
elsajátításának lehetőségét is.
Rendészet, rendészettudomány

Urbán Zoltán234
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy összefoglalhatom gondolataimat a rendészetről
és a rendészettudományról a több mint 30 éves rendőri hivatásom tapasztalatai alapján.
A felkérés, amelyet kaptam, egy tanulmány elkészítésére szól, természetesen a legjobb
tudásom szerint próbálom gondolataimat rendszerezni a két foglalom körül, és megfogalmazni azt, hogy nekem, gyakorló rendőr vezetőnek mit is jelent a rendészet és a rendészettudomány. Az aktuális helyzetet áttekintve az illegális migrációt vizsgálom e rövid
elemzésben mint rendészettel összefüggésbe hozható jelenséget, összekapcsolva a rendészettudománnyal mint fogalomalkotó, jogértelmező területtel. Nem kívánok tudományos
értekezést készíteni, mivel azt nálam jóval felkészültebb szakemberek már megtették,
és több szempontból elhelyezték a két fogalmat a tudomány rendszerében. A témával
foglalkozó szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy maga a rendészet mint fogalom
még nincs teljesen kimunkálva, ez még a fejlődésben lévő rendészettudomány egyik talán
legfontosabb feladata lesz a közeljövőben. Megalkotni egy olyan egységes definíciót,
amely megmutatja, hol húzódik határvonal rendészet és rendvédelem között, illetve tartalmi szempontból mely tudományterületek kidolgozott elemeivel tölthető ki a rendészet
meghatározása oly módon, hogy a fogalmi elemek mind szakmai, mind elméleti oldalon
helytállók legyenek. Napjainkban rendészeti szakmai feladat az illegális migráció elleni
küzdelem, ami felveti a két fogalom rendszer ütközését. Rendészeti vagy rendvédelmi
kérdés az illegális migráció megfékezése? Az államhatár illegális átlépése a magyar
állam szuverenitását is veszélyeztető jelenség, főleg ha erőszakosan történik. A renA szerző r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány, Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság
234

314

IV. fejezet. Gondolatok a rendészetről, a rendészettudományról

dészet – rendőrség – elvégzi ma az ebből eredő feladatait, időnként a rendvédelemhez
tartozó honvédség közreműködésével. A két szervezet találkozása és közös munkavégzése
megvalósul az illegális migráció területén, de az irányítás a rendészetnél van. Az elméleti tudományos szakemberek biztosan hosszú ideig fognak még ezzel a kettőséggel
foglalkozni, mire kialakul a minden szakterület számára elfogadható rendészeti fogalom
meghatározása, ami egyértelmű elhatárolást jelent majd a rendvédelemtől.
Ma is vannak kidolgozott és ezáltal védhető fogalmi meghatározások, de az egységes
tudományos alapokon nyugvó fogalom várat magára. A témával foglalkozva több olyan
vállalható és érthető, rendszerben elhelyezhető meghatározást találtam, amelyeket elemezve megállapítottam, hogy a rendészettudomány véleményem szerint jó úton halad
a rendészeti fogalom megalkotásában.
Már 1 993-banBerényi Sándor közigazgatási jog területén elismert kiváló szakember
megfogalmazott egy olyan rendészeti definíciót, amely valószínűleg jó alapokat adhat
a későbbiek során véglegesített és kidolgozott fogalomhoz. „A rendészet közigazgatási
tevékenység, s mint ilyen, elsősorban olyan hatósági tevékenységnek minősül, amelynek
célja a közbiztonság, a közrend jogilag szabályozott rendjének megóvása, fenntartása,
a közreműködés a megsértett jogrend helyreállításában”.235 Ezek a fogalmi elemek egyértelműen a rendészet feladatkörébe rendelik az illegális migráció kezelését, kétség sem
merülhet fel, hogy itt a rendőrségnek kell a feladatot elvégezni.
Az elmúlt közel 20 évben szinte minden elméleti szakember, aki a témával foglalkozott, egyetértett abban, hogy a rendészet a közigazgatás része. Különböző megközelítéseket alkalmazva megállapították, hogy a rendészet a jog uralma alá tartozik, vagyis egy
jogilag szabályozott tevékenység, amely a társadalom részéről felmerülő igényt elégít
ki. Vannak olyan egyértelmű és vitathatatlan elemei, amelyek nélkül nem beszélhetünk
rendészetről, ezek nevesítetten a centralizáció, a hierarchia, a közfeladat.
A Legfelsőbb Bíróság 1/1999. számú közigazgatási jogegységi határozata kimondta,
hogy a Rendőrségről szóló törvényben foglalt rendészeti feladatok ellátása közigazgatási
jellegű tevékenység, ugyanis a rendőri szerv közhatalmi jogosítványait felhasználva,
egyoldalú akaratnyilvánítással intézkedik, aminek során az ügyfélre nézve kötelezettséget állapít meg, és ennek maga szerez érvényt, aminek során legitim erőszakot is
alkalmazhat. A rendőrség és annak munkatársai nap mint nap ezt a legitim erőszakot
alkalmazva végzik munkájukat, és szolgáltatnak biztonságot (közbiztonságot) az ország
területén. Közigazgatási funkcióként olyan állami erőszakot alkalmaznak, amely a törvények uralma alatt áll. A rendészet – és annak egyik alkotó eleme, a rendőrség – a közigazgatás része, és törvényeknek alárendelten végzi az azokban meghatározott feladatait,
amelyek funkcióként is meghatározhatók, úgymint: 1. bűnmegelőzés 2. közbiztonság
3. bűnüldözés (a felderítő és vizsgálati munka eredményeként 4. hatósági engedélyezés).
Ezeket a funkciókat a törvény által biztosított keretek között a köz érdekében
és tőle – az állampolgároktól – kapott közhatalom alkalmazásával végzi. A hatalom,
amely a rendőrség munkáját a legitim erőszak alkalmazására lehetővé teszi, a köznek
a hatalma. Nagyon fontos parancsnoki feladat, hogy ezt a végrehajtó állomány megértse, és ne éljen vele vissza. A közhatalom sohasem lehet az egyén hatalma, mert
akkor funkcióját veszíti, és a legitim erőszak rögtön törvénysértő, a rendet megbontó
235
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cselekménnyé válik. Rend és rendészet. A két fogalom első ránézésre egynek tűnik, de
mégsem az. A rend észszerű állapot, amikor minden az ismert, elvárt és célszerű helyén
van, és alkalmas az azonnali hatékony működésre, használatra. Amikor ezek az észszerű
állapotok a jog által szabályozottan jönnek létre, akkor beszélhetünk véleményem szerint
rendészetről. A rendészet a jog uralma alatt áll, kizárólag törvények alapján lesz képes
hatékony működésre. A rendészetnek befolyásoltság mentesen kell működnie és az őt
alkotó rendszerelemeknek is mentesnek kell lenniük minden külső tényezőtől. A rendőrség mint a rendészet egyik fogalmi ismérve a normák által végzi funkcióit, szolgáltat
biztonságot, amelyet közbiztonságként fogalmazunk meg. Ezt a közbiztonságot kell
megvédeni azoktól a jogsértő cselekményektől, amelyeket az illegális migráció is jelent.
Természetesen napjainkban vitathatatlan, hogy komoly és egyértelmű elvárás a rendőrség minden egyes tagjával szemben a törvényeknek való megfelelés, ezért szükséges
a hatályos jogszabályok ismerete, ami csak állandó képzéssel biztosítható. A rendészet
és rendészettudomány egyik kapcsolódási pontja a képzés. Oktatás nélkül nem várhatjuk el kollégáinktól a törvényes és szakszerű intézkedést. Az igény mindig megvolt
az állomány részéről az új ismeretek megszerzésére, ennek az igénynek a kielégítésére
indultak először képzések, oktatások a rendőrségen. Hosszú évtizedeknek kellett eltelnie,
mire eljutott a rendőrségi oktatás arra a szintre, amelyet először 2003. szeptember 17-én
a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusa Szabó András nyugdíjas alkotmánybíró
fogalmazott meg: „Az utóbbi években nagy lendülettel folyik a rendőri szervezet önállása, a szervezet struktúráját és eljárásait alapul vevő önreflexiója. Ennek eredményeként
ma már rendelkezésre áll a rendőri professzió általános ismeretanyaga”.236 Véleményem
szerint ez az ismeretanyag, a rendőrség napi színtű oktatási, képzési anyagából fejlődött
ki, és lett alapja a rendészettudomány, mint önálló tudományterület kialakulásának.
A 2003. szeptember 17-ei előadásban elhangzott többek között az is, hogy a „rendészeti elméletnek önálló tárgya maga a rendőrség, melynek foglalkoznia kell a működése
egészének jogi alapjaival, a Rendőrségi Törvénnyel és ennek alapján ki kell alakítania
a rendészeti dogmatikát.”237
Gyakorló rendészeti szakemberként – rendőri vezetőként – bátran ki merem jelenteni,
hogy ennek a dogmatikának a kidolgozásában tevékenyen részt kell venni a tudomány
művelőin – oktatásban dolgozókon – kívül a jelenkor gyakorlati szakembereinek is.
Elmélet és gyakorlat szükségszerűen együtt jár. A gyakorlati közbiztonsági és bűnügyi
intézkedések során felmerült kérdésekre sok esetben a tudomány területén találjuk meg
a válaszokat. A fogalomrendszerek rövid áttekintése után, visszautalva a kezdő gondolatokra, napjaink aktuális problémája az államhatárokat illegálisan átlépő migráció
kérdése. Rendészeti vagy rendvédelmi problémáról van szó?
A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrnek nincs lehetősége tudományos módszerekkel elemeznie és válaszokat keresnie a feltett kérdésre. A törvényeknek alárendelten,
a napi parancsnoki feladatmeghatározásoknak megfelelően kell intézkednie az államhatár
közelében, illetve Magyarország területén intézkedés alá vont érvényes magyarországi
tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyekkel kapcsolatba. Az alapkérdést megismételve: rendészeti vagy rendvédelmi problémáról van szó? Rendészeti szempontból
Szót kér a rendészet! Előterjesztés IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott:
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 1 7. MTA Levéltár.
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egyértelmű és kategorikus a válasz: rendészeti probléma az illegális migráció. A törvény,
a hatályos norma világos és egyértelmű, Magyarország területén a büntetőjog által megfogalmazott törvényi tényállás keretei közé illő cselekményről van szó, így szankciót is
kell alkalmazni, annak megsértése esetén. A második világháború óta azonban tudjuk,
hogy vannak olyan törvények, amelyek meg kell hogy „hajoljanak” egy magasabb rendű
társadalmi elvárás előtt, amelyet erkölcsnek vagy igazságnak nevezünk. Újabb kérdés,
a migráció ebbe a kategóriába tartozik-e? Az illegális migrációval kapcsolatban felmerülő
erkölcsi és igazságossági kérdések nem helytállók, mert nem a hatályos normák alapján
történik Magyarország területére a belépés, hanem illegálisan, így jogsértő módon.
A jogszerű belépést igazgatási és határrendészeti feladatit végezve a magyar rendőrség
biztosítja. A rendészet működik, megfelelve a törvényeknek, az erkölcsnek és az igazságosságnak egyaránt, és biztosítja Magyarország közrendjét, közbiztonságát.
Amennyiben az illegális migráció kérdését a rendvédelem keretein belül kezelnénk,
egyértelműen Magyarország szuverenitását veszélyeztető cselekményről kellene beszélnünk. Ez a jelenség azonban nem erre irányul. A jelenleg rendelkezésünkre álló fogalmak
keretei között a rendészet az, amely igazgatási feladatai során a rendőrség bevonásával
megfelelő válaszokat tud adni a jogsértő illegális migrációval szemben. Amennyiben rendvédelmi feladatként kezelnénk ezt a jelenséget, akkor nem igazgatási feladatokat kellene
végezni, hanem kizárólag államhatár-védelmi funkciókat kellene alkalmazni. Az illegális
migráción keresztül egyértelműen meghatározható a rendészet és rendvédelem közötti
különbség, a hatályos jogszabályaink azonban nem egyértelműen a fogalmat kitöltő tartalommal használják ezeket. Szükséges ezt a fogalmi zavart a közel jövőben rendezni,
és a rendészettudomány művelőit felkérve megalkotni az egységes rendészeti és rendvédelmi fogalmakat. A tudomány nem kerülhető meg, mivel a rendészet önálló területet
kapott a jogtudomány területén belül. Szabó Andrást idézve: „A rendészet több rétegű
és dimenziójú elmélet, kiindulási alapjai a normatív szabályok. gyakorlati tevékenységében
jogalkalmazó, jogvédő és jogot kikényszerítő pragmatikus irányultságú ismeretanyag.”238
Ezért jogtudományon belül létezik a rendészet mint önálló besorolású tudományterület.
Magyarországon a rendészettudomány létezik, és segíti a gyakorlati rendészeti munkát.
Összegezve azt gondolom, hogy a rendészet még egy kimunkálásra váró fogalom,
de a rendészettudomány helyet kért és kapott a tudományterületén, így minden feltétel
adott, hogy megalkotássanak a rendészettudomány által egy egységes rendészet fogalmat,
amelyet a jogalkotók és jogalkalmazók egyaránt használni tudnak. A két terület – rendészet és rendészettudomány – így szervesen összekapcsolódik majd a megalkotott
fogalom rendszerében.
Kívánok további sok sikert az 50. születésnapját ünneplő rendészeti felsőoktatásnak.
Felhasznált irodalom
Magyar államigazgatási jog, különös rész. Ideiglenes jegyzet. Budapest, ELTE ÁJK, 1993.
Szót kér a rendészet! Előterjesztés IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott:
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 1 7. MTA Levéltár.
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Felvételi feltételek változása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar rendészeti alapképzésein (2012–2021)

Verhóczki János239
A felsőoktatás egyik alapköve, minőségbiztosítási eszköze a felsőoktatásba bejutást biztosító bemeneti feltételek meghatározása. A minőségi felsőoktatás csak akkor képzelhető
el, ha a felvett hallgatók megfelelő képességekkel és kompetenciákkal rendelkeznek, amelyekre a felsőoktatásban további ismereteket lehet építeni, új készségeket lehet kialakítani
vagy a meglévőket tovább fejleszteni. Ez általánosan igaz az egész felsőoktatásra, de
különösen igaz a speciális képességeket igénylő szakmák esetén. Gondoljunk itt a pedagógusokra, pilótákra, katonákra vagy esetünkben a rendvédelmi tiszti utánpótlására.
Korábban a felsőoktatási intézmények különböző, a képzéseikhez leginkább szükséges
tantárgyakból folytattak le felvételi írásbeli és/vagy szóbeli vizsgákat, és ez alapján rangsorolták a hozzájuk jelentkezőket. 2005-tőlazonban Magyarországon általánosan a középiskolai
és az érettségi eredmények figyelembevételével a tanulási képességet és a felsőoktatásba
jelentkezők bizonyos tantárgyakból meglévő ismeretszintjét, 2021-tőlszakmai vizsgán nyújtott teljesítményét ismerik el. Természetesen ehhez kapcsolódik a pluszpontok rendszere,
amely esetében a felvételi tárgyak ismeretszintje mellett szerepet kapnak a munkaerőpiacon
hasznosítható más képességek is. Az emelt szintű érettségi vagy a tanulmányi versenyek
után járó többletpont a mélyebb, részletesebb ismeretanyagot, a nyelvvizsga utáni többletpont
az idegen nyelvi képességeket, a sportversenyeken elért eredmény a fizikai képességeket
és a kitartást, a szakképzettségért járó többletpont pedig a középfokú oktatásban megszerzett,
az adott alapszaknak megfelelő szakmai ismereteket jutalmazza. A társadalmi igazságosságot
és a társadalmi mobilitást hivatott biztosítani az esélyegyenlőségért járó pontok rendszere,
ahol pontot lehet kapni a hátrányos helyzetért, a fogyatékosságért, a gyermekgondozásért.
Rendészeti nappali munkarendes alapképzések felvételi követelményei
A rendészeti alapszakok nappali munkarendes képzéseinek bemeneti követelményei korábban is tartalmaztak a felsőoktatás általános felvételi követelményei felett még más, a szakra
jellemző speciális felvételi követelményeket. Törvényi szinten ezek a követelmények először a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: NKE tv.) 24. §-banjelentek
meg: „A […] rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzésére az a 18. életévét
betöltött, de a felvétel évében 2 5. életévét be nem töltött – a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjai esetében 30 évesnél nem idősebb –, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben240 előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.”
A szerző r. ezredes, tanulmányi osztályvezet, NKE RTK
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 5 7/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM
együttes rendelet.
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A rendészeti nappali munkarendes képzéseken a jelentkezőnek sorrendben fizikai,
egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, 2013-tólpályaorientációs beszélgetésen is alkalmas minősítést kell szereznie. Az alkalmassági vizsgálat eredményeiből
felvételi pont nem keletkezik, viszont ha a jelentkező valamely alkalmassági vizsgálaton
alkalmatlan minősítést kap, úgy ő az adott évben a rendészeti képzésekre beadott jelentkezései esetében nem folytathatja a felvételi eljárást. A pályaorientációs beszélgetés bevezetésére
azért volt szükség, hogy a jelentkezőről ne csak a testnevelő, az orvos, illetve a pszichológus
nyilvánítson véleményt, hanem a rendészeti szakma képviselői (rendőrök, pénzügyőrök,
tűzoltók, hivatásos állományú oktatók és a rendészeti szakirányok hallgatói) is véleményt
formálhassanak arról, hogy nincs-e olyan kizáró ok a jelentkező esetében, amely kizárná
vagy extrém módon megnehezítené a rendészeti hivatás gyakorlását.
2013-tólaz 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet241 (továbbiakban: KIMr.) további adminisztratív feltételekkel egészítette ki a törvényi feltételrendszert. A továbbiakban a felvétel
feltétele a magyarországi állandó lakóhely, illetve a nyilatkozat, amelyben a jelentkező
hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányok megkezdéséhez szükséges kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék, valamint a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésének vállalása a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény242 hatálya alá tartozó fegyveres szervnél. A kifogástalan életvitel ellenőrzést a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzi a jelentkező
és a vele közös háztartásban élők hozzájárulásával. A kifogástalan életvitel ellenőrzését
a Szolgálat csak a már felvettek esetében a felvételi döntés után, de a beiratkozás előtt
végzi el. Ha azonban a jelentkező életmódja kifogásolható, rendészeti képzésen nem
létesíthető vele hallgatói jogviszony, így bizonyos szempontból a kifogástalan életvitel
is a felvételi követelmények közé tartozik, amiről a felvételi eljárás teljes folyamatában
tájékoztatja a Rendészettudományi Kar a jelentkezőket.
2020-tól a Kar – alkalmazkodva a kibertérben elkövetett bűncselekmények jelentős elszaporodásához – a bűnügyi alapszakon belül kibernyomozó, bűnügyi igazgatási
alapszakon belül informatikai nyomozó szakirányt indított. A két szakirányra az egyéb
felvételi feltételek mellett az alkalmassági vizsgálat részeként informatikai jártasságbeli
és készségvizsgálatot243 folytat le a Kar. Ennek során bizottság vizsgálja a jelentkező
infokommunikációs eszközök felhasználói szintű ismeretét és kreatív problémamegoldó
képességét.
2020-bana Belügyminisztériumi kezdeményezésére két évtizedes kihagyás után
a nappali munkarenden ismét tanulhatnak hivatásos állományú rendőrtiszthelyettesek
a bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, illetve a rendészeti igazgatási szak közrendvédelmi szakirányán, 2021-tőlhatárrendészeti szakirányán is. Az elgondolás lényege
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet.
242
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,
majd 2015-tőla rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2 015. évi XLII. törvény.
243
NKE RTK: Informatikai jártasság és készségvizsgálat. rtk.uni-nke.hu, 2020. november. Online: https://
rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/alapkepzes/felveteli-feltetelek/informatikai-jartassag-es-keszsegvizsgalat
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az volt, hogy a végrehajtásban gyakorlati tapasztalatot szerzett tiszthelyettesek 3 év alatt
nappali munkarenden kizárólag tanulmányaikra koncentrálva teljes idejű képzésben
szerezzenek oklevelet és váljanak rendőrtiszté. Ez esetben kétkörös felvételi eljáráson
kell a jelentkezőknek átesniük. Első körben az ORFK által kiírt pályázati feltételeknek244
kell megfelelni, és az országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatát megszerezni.
Második körben pedig a normál felsőoktatási felvételi eljárás során kell megmérettetniük.
A tartalmi felvételi követelmények 2016-tólszigorodtak. Ettől az évtől a nappali nem
hivatásos állománnyal induló képzések esetében felvételi feltétel lett a középfokú (B2)
komplex nyelvvizsga. A döntéshozó a kormányzat által 2020-tól bevezetni szándékozott,245 a felsőoktatásba általános bemeneti feltételként megjelölt középfokú nyelvvizsga
meglétére vonatkozó kötelezettség elé kívánt menni, megragadva a hallgatóknak magasabb ellátottságot biztosító tisztjelölti jogviszony bevezetését. A döntés következtében
a képzésekre jelentkezők száma jelentős csökkenésnek indult. Az általános nyelvvizsga-kötelezettséget 2 020-banpedig nem vezették be.
A nappali rendészeti képzésekre jelentkező hallgatók már az egyetem létrejöttekor
úgynevezett rendészeti ösztöndíjas246 hallgatói jogviszonyban tanultak. A rendvédelmi
szervvel kötött szerződés a képzés befejezése után a képzési időnek megfelelő ideig
kötelezte az oklevelet szerzett hallgatót a rendvédelmi szervnél munkavégzésre. A hallgatót a szerződésben vállalt kötelezettségek 3 év képzési időre + 3 év munkavégzésre,
összesen 6 évre terhelték.
2016-banbevezették a tisztjelölti jogviszonyt,247 amelynek értelmében a tisztjelölt hallgatókat szerződésben vállalt kötelezettségként köti a képzési idő + plusz a képzési idő
kétszeresének megfelelő szolgálati kötelezettség, 3 + 6 , összesen 9 év. 2 017-bena képzési
idő a nappali rendészeti képzések nagy részén 3 évről 4 évre növekedett. Ezzel együtt a tisztjelölti jogviszonyhoz kötődő szerződési kötelezettségek 4 + 8, összesen 12 évre növekedtek.
2020-banfelvételi feltételként bevezették az RTK valamennyi képzésén nappali és levelező munkarendben is a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga meglétét. Az emelt szintű
érettségit csak a már korábban a felsőoktatásban megszerzett oklevéllel lehet kiváltani.
Könnyítés következett be 2021-től, amikor a felvételi eljárásban első alkalommal
kellett alkalmazni az új alkalmassági rendeletet.248 A rendelet képzésiminimum-követelményeket állapított meg az alapképzések tekintetében, amelyek figyelembe vették
azokat az életmódbeli változásokat, elsősorban a mozgásszegény életmódot, amelyek
a 18–20 éves korosztály esetében a gyengébb fizikai képességek kialakulása irányába
244
Rendőrség: Tehetséges tiszthelyettesek. police.hu. Online: www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/
tehetseges-tiszthelyettesek
245
335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 1 0. § (2).
246
A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról
1996. évi XLV. törvény 2. § f): „ösztöndíjas hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvételt
nyert nappali tagozatos személy, aki valamely fegyveres szervvel vagy az idegenrendészeti és menekültügyi
hatósággal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv) kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait.”
247
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 284. – 287/B §§.
248
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet.
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hatottak. Egészségügyi oldalról a fiatalok nagy százalékánál előforduló látásromlást is
tolerálta a rendelet, amikor a szembetegségek esetében alkalmasságot kizáró okként
a +4,0 és –4,0 D-nál erősebb szemüveg vagy kontaktlencse viselésénél húzta meg a határt,
amely jóval enyhébb a korábbi szabályozásnál.
Rendészeti levelező munkarendes alapképzések felvételi követelményei
A levelező képzésekre a felvételi követelmények tekintetében 2012 előtt nem volt egységes szabályozás. 2012-bena korábbi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelent
szabályokat követte a Kar, majd a 2013. évi felvételi eljárásra megjelent a KIMr. A rendelet a levelező alapképzésekre az alábbi plusz, az általános feletti bemeneti feltételeket
írta elő. Valamely rendvédelmi szervvel fennálló hivatásos állományviszony, valamely
középfokú rendészeti képzettség vagy tanfolyam megléte, meghatározott idejű szakmai
gyakorlat, állományilletékes vagy országos vezető támogató nyilatkozata.
A felvételi követelmények tekintetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) hivatásos állománya esetében 2018-tólproblémát jelentett a pénzügyi nyomozó és a vámés jövedéki igazgatási szakirány jelentkezőkkel történő feltöltése. A gondot az okozta,
hogy a NAV hosszú éveken át csak felsőoktatásban szerzett oklevéllel, illetve diplomával
vett fel az állományába tiszthelyettesi státuszokra szakembereket. Az RTK jelentkezési
bázisa a NAV középfokú végzettséggel jelentkező tiszthelyettesei körében kimerült,
ezért egyes esetekben évente csak az egyik szakirányt tudta elindítani a Kar. Az új
NAV-törvény249 megjelenésével 2021-bena NAV beiskolázási startégiájának részeként
az említett pénzügyőrképzések tekintetében várhatóan változnak a felvételi feltételek.
A levelező munkarendes rendőri képzések tekintetében 2020-ban következett be
a legnagyobb mértékű változás. A jelentkezési feltételek egyszerűsödtek. Kikerült a feltételek közül a sok vitára okot adó rendőri szakképesítés megléte, illetve a szakképesítés
megszerzését követő 3 éves szakmai gyakorlat. Az egyszerűsítésnek több oldalon is jótékony hatásai várhatók. Az első ilyen, hogy a nyelvvizsgával nem rendelkező rendészeti
orientációjú fiatalok előtt megnyitja a két- vagy egyéves rendőrtiszthelyettes-képzésen
keresztül azt a lehetőséget, hogy a középfokú képzés vége felé jelentkezzenek a NKE
RTK levelező munkarendes rendőr szakirányaira. A kis kerülőútnak tűnő lehetőség
időben is versenyképes a nappali képzésekkel. Az ezen az útvonalon tanulók a két- vagy
egyéves középfokú képzés + 3 év felsőoktatás, vagyis összesen 4 vagy 5 év időtartam
alatt szerezhetnek rendészeti alapképzésben oklevelet. A változtatás tudatos toborzási
politika alkalmazásával javítani fogja a rendészeti technikumokba, illetve a járőrképző
akadémiákra történő jelentkezések számát, mivel a legjobbak számára gyors előmeneteli
lehetőséget biztosít a rendőrség tisztikarába. A változtatás a tisztjelöltek egy részének
esetében is várhatóan kifejti majd jótékony hatását. A tisztjelöltek egy része ugyanis
szociális, családi okok miatt kényszerül megszakítani felsőfokú tanulmányait. Eddig
esetükben nem volt lehetőség a képzést levelező munkarendben befejezni, mivel a felvételi feltételek között szerepelt a rendőri szakképesítés megszerzését követő 3 éves
szakmai gyakorlat. Ez a feltétel 2020-tól megszűnt, ezért a rendőri hivatás irányában
249

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2 020. évi CXXX. törvény.
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elkötelezett, de szociálisan a nappali munkarendes képzést befejezni kényszerült fiatalok
a rendőrség hivatásos tiszthelyettesi állományában munkarend-, illetve szakváltással
oklevelet szerezhetnek a rendőri szakirányok valamelyikén.
A rövid áttekintésben igyekeztem összefoglalni, hogy a vizsgált időszakban milyen
változásokon ment keresztül ezen a területen a rendészeti felsőoktatás, illetve bemutatni
azt, hogy egy-egy felvételi feltétel megváltoztatásának milyen hosszú távú hatása van
a rendészeti felsőoktatásra, illetve a rendvédelmi szervek humán politikájára.
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V. FEJEZET.
GONDOLATOK A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Vákát

Oldás és kötés – 50 év tudományos emlékezete

Pallo József1
„Tempora mutantur, nos et mutamur in illis”, azaz változnak az idők és velük változunk
mi is. Azt hiszem, hogy ez a Horatiusnak tulajdonított szállóige fejezi ki legjobban azt
a szükségképpeni mozgást, amellyel minden tudomány fejlődését jellemezhetjük. Természetesen a tudomány térhódítása, fontossága sok tényezőtől függ, amelyek egymásra
hatása vagy szerencsés esetben kedvező együttállása alapjaiban meghatározza annak
társadalmi beágyazottságát. A mérvadó körülmények közül megítélésem szerint a legfontosabb a mindenkori történelmi éra, amely az adott korszak (jog)politikai klímájában
is visszatükröződik és formáló hatású. Éppen ezért, amikor a rendészeti felsőoktatás
elmúlt fél évszázadának tudományos fejlődési ívét vizsgáljuk, nem vonatkoztathatunk
el mindettől, és szükségképpen egyfajta történeti áttekintést kell tennünk. Megtisztelő
feladat, hogy jelenleg hivatalban lévő tudományos dékánhelyettesként végig kalauzolhatom a tisztelt Olvasót ezen az úton és felidézhetem a mögöttünk hagyott 5 0 év fontosabb
állomásait, eseményeit.
Kérem, tartsanak velem!
A kezdetektől a rendszerváltásig (1971–1990)
Közismert tény, hogy a Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) 1971-bennyitotta meg kapuit.2 Ezzel egyidejűleg pontosan meghatározták az intézmény feladatát is.
A korabeli döntéshozók igen magasra tették az elvárásokat, mert komplex feladatrendszert
határoztak meg, amely célul tűzte ki a belügyi munkát segítő témákban való tudományos kutatást és a tudományos „káderképzés” feladtait is. Ennek táptalaja az MSZMP
KB 1968 júniusában elfogadott tudománypolitikai irányelvekről hozott határozata 3
volt, amely a Főiskola létesítések eszmei alapjait is magában hordozta. Természetesen
a tudomány definíciója és annak tartalma a korszellem által erősen befolyásolt volt,
hiszen abban az időben a kutatásokat belső szemléleti akadályok jellemezték, amelyek
több szempontból is gátolták a tudományos kiteljesedés lehetőségeit. A közvélekedéssel
ellentétben ennek okai elsősorban nem a titkosságban, a misztikumban és a megalapozott kritikai észrevételektől való szégyenlős elzárkózásban jelentkeztek, hanem sokkal
inkább a tudományos közlés és a közérdek közötti releváns elhatárolás nehézkességében öltöttek testet. Mindez oda vezetett, hogy a 70-esévekben a mai értelemben vett
interdiszciplináris tudomány csak a sajátos és korszakhoz kötődő „mikrokozmoszában”
érvényesült. Kezdetben csupán egy szakmai helyzet leírását azonosították a tudományos
A szerző bv. ezredes, habilitált egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar,
2
A főiskola első parancsnoka dr. Györök Ferenc r. ezredes (később vezérőrnagy) volt, aki 1971 és 1986 között
volt hivatalban.
3
Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei. Társadalmi Szemle, XXIV. (1969),
7–8. 47–71.
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minőséggel, az oktatásban a praktikus ismeretek átadása dominált (kvázi szabályzatismertetés), és egyidejűleg azok készségszinten való alkalmazásának kialakítása volt a cél.
Azon oktatók, akik esetleg megfelelő kvalitással rendelkeztek a tudomány művelésének
területén, olyan tudásuk volt, amire a rendszernek kezdetben nem volt igazán szüksége.
Fontos lett volna, hogy a kutatások az elemzéssel egy időben jelöljenek meg hipotézisként alternatívákat is annak érdekében, hogy a döntéshozók a tudományos véleményeket
figyelembe véve alakíthassák a jövőt. Ezen körülmények hiányában a tudományosság
lényegi eleme sérült, így e tétel tartalma nem tudott kiteljesedni. Az 1972/1973. oktatási évre kiadott munkaterv már előírta, hogy a következő tanévben mielőbb létre kell
hozni a Főiskola Tudományos Diákkörét, amely összefogja és koordinálja a szakkörök
tevékenységét. A tényleges főiskolává válás újabb állomását jelezte a belügyminiszter
07/1973. sz. parancsa a Főiskolai Tudományos Bizottság létrehozásáról. A belügyminiszter ugyancsak 1973-banarról döntött, hogy az egyes belügyi szerveknél a hagyományosan
végzett kutatások körét kibővítve, a tudományos munkát szervezettebbé kell tenni. Ennek
érdekében 1 974-benlétrehozták a BM Tudományszervezési Osztályt, meghatározták
a belügyi kutatóhelyek körét, valamint megteremtették a kutatómunka alapvető feltételeit,
amelyek így a belügyi kutatások kibontakozását segítették elő. A Főiskolán e történések
inspiratív hatásaként egy sokkal mozgalmasabb és lelkesebb tudományos élet indult
meg, amelynek Györök Ferenc r. ezredes, parancsnok igyekezett egyre nagyobb teret
biztosítani. A tudományos minőséget már ebben az időszakban a Szabó András vezette
munkacsoport garantálta.
Az intézmény 1 976-ostanterve, amely 1 983-igmegvalósuló fejlesztési programot is
magában foglalt, az oktatás folyamatos korszerűsítését célozta meg. Fontos állomás volt
azon előterjesztés, amely a főiskolai oktató és tudományos munka fejlesztésének főbb
irányelveit és feladatait tartalmazta.4 Ez a dokumentum képezte az alapját az új és korszerűsített tanterv kidolgozásának, amelynek kialakításakor már hivatkoznak bizonyos
ezt megalapozó tudományos kutatásokra. Minden bizonnyal ezek különböző pedagógiai
és didaktikai kérdéseket vizsgáltak, így nem tekinthetők szakmaspecifikus kutatásoknak,
olyanoknak, amelyek egyébként a gyakorlati munkát lettek volna hivatottak támogatni.
A dokumentum lényegét tekintve az akkori tananyag merevségét igyekezett fellazítani
és már akkor az integrált oktatás bevezetését szorgalmazta, törekedve a teljesítőképes
tudás kialakítására, aminek érdekében négy tantárgycsoportot hoztak létre. A Főiskola
sokáig a hazai a felsőoktatás rendszerében egyfajta szigetként működött, amelynek tevékenységét misztikus homály lengte körül. Hozzájárult ehhez, hogy a tudományos fokozat
megszerzése, a dogmatikus tevékenység, a publikálás nem volt az oktatói állományt
terhelő kötelezettség, legfeljebb jó néven vett elvárás. Mindez azonban természetes volt
ebben a helyzetben, mert az oktatói állomány bázisát a korábbi Rendőr-akadémia tudományos tevékenység kifejtésére nem kötelezett (és sokszor e munkára egyébként is kevésbé
alkalmas) oktatói biztosították. Az első tíz évben mind a felső-, mind a középvezetői
szinten kuriózumnak számított a tudományos minősítettség, amit az ELTE ÁJK nagy
tudományos reputációval rendelkező oktatóinak rendszeres meghívásával igyekeztek
pótolni a Főiskola vezetői. A belügyi ágazatban végzett tudományos tevékenység alapvető
elveit és célkitűzéseit a 07/1973. BM sz. parancs határozta meg, amelynek megvalósí4
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tásához és továbbfejlesztésére újabb adalékokkal szolgált a tudományos káderképzést
szabályozó 28/1976. BM sz. utasítás. Az 1974-benkiadott belügyi tudományos kutatási
terv konkrét kutatási témacsoportokat határozott meg, erőteljesen orientálva a kutatni
szándékozó rendészeti szakembereket és oktatókat. A 1980-ban32 fő rendelkezett tudományos fokozattal, akik közül 30 fő a különböző tudományok kandidátusa (CSc), illetve
két fő az állam- és jogtudományok doktora (DSc) volt.
A fokozatosok körében a dokumentum kedvezőtlennek minősítette a nők (két fő)
és a fiatalok számát (mindössze egy fő volt 35 évesnél fiatalabb). A fokozatosok 10%-a
túlhaladta a nyugdíjkorhatárt, és 33%-aöt évvel megközelítette azt.5
A tudományos szakemberek utánpótlása kérdésében csak a 80-asévek közepétől volt
érzékelhető elmozdulás, amit jól mutat, hogy az időszakban egyre többen jelentkeztek
az akkoriban alapított „dr. univ.”-fokozat elnyerésére, valamint már kandidátusi értekezések is születtek.6 Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény szellemiségének megfelelően
és követve a hazai felsőoktatásban kialakult/kialakuló gyakorlatot, 1985-ben ugyancsak előterjesztés született a polgári főiskolákon rendszeresített oktatói címek és tanári
beosztások Főiskolán való bevezetésére. Az időszak fontos eseménye volt a Minisztertanács 1984. május 10-én jóváhagyott közoktatási és felsőoktatási programja, amely
a belügyi képzési és továbbképzési rendszer fejlesztését is előirányozta, azonban annak
tudományos vetületeit csak szűkszavúan érintette. A Főiskola parancsnoka előremutató
módon 1985-ben létrehozott egy kutatótanári állást is, amely már üzenetértékű volt
és a tudományos munka erősítését szolgálta. Ezt a beosztást Dános Valér töltötte be,
akinek a kandidátusi aspirációját is nagyban elősegítette az itt végzett munka. További
célként fogalmazódott meg az a tézis, miszerint a BM Személyügyi Főcsoportfőnökségének feladata, hogy erősítsék együttműködésüket az állam- és jogtudományi karokkal
a kutatómunkában, a tudományos káderképzésben, a kutatási eredmények közzétételében
és a Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájában.7 Minden kedvező irányú elmozdulás ellenére a tudományos tevékenység elismertségét nem támogatta az a körülmény,
hogy a Főiskolán nem volt e területtel önálló felelősségi körben foglalkozó vezető. Fontos
állomás volt a fejlődésben, hogy 1986-banlétrehozták a BM Tudományos Munka Szabályzatát, amely elveiben és szellemiségében a Főiskola munkáját dominálta.8 A BM
Tudományszervezési Osztály 1986-ban előterjesztésben foglalta össze a belügyi oktatási intézmények és a kutatóhelyi tudományos bizottságok közti munkakapcsolatok
helyzetével és fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A téma időszerűségét egyébként
is alátámasztotta a BM új oktatási koncepciója is, amelyben többek között célul tűzték
ki a Főiskola egyetemi szintre történő fejlesztését. Ebből fakadó evidens követelményként fogalmazta meg ez a dokumentum a tudományos munka színvonalának emelését
és a kibocsátott tisztek tudományos munkára való felkészítésének fokozását is. A 80-as
évek második felétől, köszönhetően a tudományos fokozatot szerzett oktatóknak és más

Virányi Gergely: Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó, 2019. 503.
6
Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi elemeiről. Belügyi Szemle,
22. (1984), 9. 34.
7
Péter János: A magas szintű belügyi szakemberképzés lehetőségeiről. Belügyi Szemle, 2 2. (1984), 9 . 7.
8
A munkát Stefán Géza irányította és Janza Frigyes felügyelte.
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szakembereknek,9 a Főiskolán tudományos, a korábbiakhoz képest pezsgőbb szellemi
élet indult el. Ennek kézzelfogható megnyilvánulása volt, hogy elsősorban a Belügyi
Szemle című szakfolyóiratban oktatók által jegyzett tanulmányok jelentek meg. Nem
feledkezhetünk meg arról a heroikus munkáról, amelyet az oktatók a különböző jegyzetek, tansegédletek elkészítése érdekében végeztek. A BM Tudományos Tanács (BM TT)
1980-ban megvitatta a tudományos fokozattal rendelkezők10 és az aspiránsképzésben
részt vevők helyzetéről készített összefoglaló jelentést, majd 1987-ben újra górcső alá
vette ugyanezt a területet, ami már biztató elmozdulást mutatott a tudomány megítélését
illetően. A tudományos minősítés rendjére vonatkozó jogszabályok 1970-benés 1983-ban
lényegesen megváltoztak, és az újonnan megnyíló lehetőségek jelentős fejlődést eredményezetek. A fokozatszerzés szervezett képzésen kívül a kész disszertáció benyújtásával és megvédésével történt. A 80-asévek végére a kezdeti elszigetelt kutatások egyre
inkább szervezettekké váltak, jól mutatja ezt a fejlődést, hogy már korábban létrejött
a BM Tudományszervezési Osztály, a BM TT, életre hívták a testületi tudományos
bizottságokat is biztosítva ezzel az intézményesített kereteket. A rendszerváltás előestéjén a Főiskola már egyre markánsabb eredményeket tudott felmutatni a kutatásokban,
illetve az oktatók tudományos minőségének növelésében, azonban minőségi változást
csak a rendszerváltás hozott.
A rendszerváltástól az egyetemmé válásig (1990–2010)
A Főiskola tudományos tevékenységét alapjaiban új fejlődési pályára állította a rendszerváltás, amely az intézmény egész oktatói állományától, de a megrendelő rendvédelmi szervektől is szemléletváltozást igényelt a tudományosság szerepét, funkcióját,
támogatottságát illetően. A gyakorlati megvalósítás első jeleként még 1989. december
23-án megjelent az 1990. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra érvényes
„új tantervi irányelv,” amely tartalmazta, hogy alapvető elvárás a tudományos kutatások erősítése annak érdekében, hogy a Főiskola egyre inkább a belügyi kutatás egyik
meghatározó bázisává váljék.11 A Főiskola élén szervezeti és egyúttal személyi változás történt 1990-ben: „főiskola-parancsnok” helyett, „főiskolai főigazgató” vezette
az intézményt. Az RTF első főigazgatója Kratochwill Ferenc egyetemi docens lett.12
A tudományos tevékenység irányítására nem hoztak létre önálló beosztást, a főigazgató
munkáját csak az általános és az oktatási helyettes támogatta. Kiemelkedő eredmény volt,
hogy a Főiskola csatlakozhatott a Közép-Európai Rendőrakadémiához, (KERA) aminek
köszönhetően több oktató külföldön folytathatta kutatásait. A magyarországi szervezet
vezetését volt oktatóként Magyar József r. ezredes (később dandártábornok) vette át.
A szó klasszikus értelmében vett első tudományos helyettest Finszter Géza r. ezredes
Feltétlenül meg kell említeni Katona Géza és Szabó András nevét.
A fokozatszerzés első keretei az 1950-esévekben alakultak ki hazánkban. A tudományos munka és minősítés jogszabályi alapját – a belügyminisztériumban és szerveinél is – a tudományos minősítésről szóló
1970. évi 9 . számú törvényerejű rendelet adta.
11
A belügyi szervezeti korszerűsítés folyamatában 1989. december 31-i hatállyal megszüntették a BM
Tudományszervezési Osztályt. Jogutódja 1990. január 1-jeihatállyal az RTF-retelepített BM Közbiztonsági
és Szakoktatási Kutatások Programiroda lett, önálló kiadói jogkör nélkül.
12
Virányi (2019) i. m. 4 06.
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személyében 1993-bannevezték ki. Szembetűnő, hogy ebben az évben már hét főállású
kutatót foglalkoztatott a Főiskola, amely tény mindenképpen a tudományosság további
erősödő jelenlétére utalt. A kutatási tevékenységtől, igazodva a rendszerváltás eufórikus
hangulatához, nagyívű változások előmozdítását várták, amiben a Főiskola Finszter Géza
vezetésével vett részt. Ennek a munkának fontos mozgatórugója volt az Alkotmánybíróság, ugyanis e testület kinyilvánította, hogy a békés rendszerváltással „jogállami forradalom” zajlott le, így Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program
egyszerre.13 A rendészethez kapcsolódó már említett kutatások hármas célt kívántak
szolgálni: a jogalkotás előmozdítását és megfelelő dogmatikai alapjainak kiépítését,14
a szervezet kialakításának formálását,15 valamint a működés és működtetés főbb irányainak kijelölését. A Belügyminisztérium folyamatosan hathatós támogatást nyújtott,
aminek letéteményese Janza Frigyes r. ezredes (később vezérőrnagy) úr volt, és értékes
segítségét ma sem nélkülözzük. Újabb vezetőváltás történt 1994. március 1-jén, amikor
Dénes Sándor r. ezredes megbízott főigazgatót követve Dános Valér r. dandártábornok
lépett a Főiskola kinevezett parancsnoki beosztásába. A parancsnokot a továbbiakban is
két helyettes segítette a tevékenységében: általános parancsnokhelyettes és az oktatási
parancsnokhelyettes Matej Lászó r. ezredes koordinálta a tudományos ügyeket, akinek
portfoliójába tartozott a kapcsolódó ügyek vitele. Az időszak kiemelt feladata a szükségletalapú (kompetenciaalapú) tanterv kidolgozása volt, ami már teljesen új és kreatív
szemléletet igényelt a vezetőtől, ezzel párhuzamosan a tudományos élet területén mind
az oktatók, mind a hallgatók irányába egy újtípusú motivációs rendszer bevezetésének
igénye fogalmazódott meg. Ennek lényegi eleme az oktatók tekintetében a tudományos
fokozat megszerzésének támogatása volt mind anyagi, mind munkaidő-kedvezmény
biztosításával. Az Idegennyelvi Intézet munkatársai a tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges nyelvek elsajátításában támogatták a parancsnok törekvéseit. A hallgatói
tehetséggondozás tekintetében a tudományos diákköri mozgalom fejlesztése és a házi,
illetve az országos versenyeken kiemelkedő eredményt elérők elismerése kapott nagyobb
hangsúlyt. A házi verseny első helyezettjei az adott tantárgyból jeles vizsgaosztályzatot
kaptak, az országos versenyeken helyezést elérők dolgozatait szakdolgozatként jeles
eredménnyel fogadták el. Ezeket a kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban
rögzítették. A hallgatók részére a tanszékek többfordulós szakmai-tudományos tanulmányi versenyt hirdethettek, amely versenyek helyezettjei az adott tantárgyból jeles
vizsgaosztályzatot kaptak. A hallgatók ösztönzésére tudományos- és a tanulmányiösztöndíj-rendszert vezettek be, amelynek keretében az adott félév minden hónapjában
differenciált, eredményfüggő ösztöndíjat biztosítottak. Találó és a Főiskola integratív
szellemiségét megjelenítő mottó is született Dános Valér vezetői időszakában, amely
a következőképpen szólt: „Kutatjuk-e, amit oktatunk, és oktatjuk-e, amit kutatunk?”
A későbbiekben az újonnan létrehozott RTF Rendészeti Vezetőképző és Kutató Intézet
főigazgatója, Finszter Géza r. ezredes irányította és felügyelte a tudományos munkát.
Ebben az időszakban az oktatók 81,9%-aegyetemi végzettséggel, 74%-aidegennyelv-ismerettel és 14,5%-atudományos fokozattal rendelkezett.16 A Főiskola élén ismét változás
13
14
15
16

A kifejezést a 11/1992 (III. 5.) AB határozat használta.
Itt elsősorban az új rendőrségi törvény kialakításához köthető kérdések játszottak szerepet.
Ekkor vetődött fel első ízben az önkormányzati rendőrség esetleges szerepe is.
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történt, ugyanis 1996. január 1-jétől Fazekas Attila r. dandártábornok kapott kinevezést a Főiskola parancsnoki posztjára. Munkáját a tudományos ügyek vitelében oktatási
és tudományos helyettesként továbbra is Finszter r. ezredes látta el.17 A embert próbáló
beosztás komoly teherrel járt, ezért 1996. május 1-vel a funkciók szétválasztása megtörtént, és Finszter r. ezredes önálló tudományos helyettessé avanzsált, míg az ugyancsak
önállósuló oktatási helyettesi posztot Blaskó Béla r. ezredes vette át, aki 1997. május 1-vel
megbízott, majd augusztus 1-tőlkinevezett főigazgatóként került a Főiskola élére. Az időszak kiemelkedő rendezvénye a Közép- és Kelet-európai Rendőri Akadémiák V. Rektori
Konferenciája volt, amely 1 6 külföldi delegáció részvételével valósult meg és igen fontos
tudománystratégiai jelentőségű volt. Ugyancsak fontos esemény volt az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetsége (AEPC) tagságának elnyerése. Az új főigazgatónak hivatalba
lépése után azonnal stratégiai kérdéseket kellett megoldania, amelyek közül a legnagyobb kihívás az akkreditáció sikerre vitelében jelentkezett. A tét óriási volt a Főiskola
számára: fellendülő pálya felsőoktatásban vagy akadémiává történő visszaminősítés.
A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által meghatározott ütemezésnek megfelelően
az 1997/98. tanévben sikeresen megtörtént az RTF intézményi akkreditációja. A MAB
1999. évi plénumhatározata szerint az intézmény tovább folytathatta képzési és kutatási
tevékenységét a következő programakkreditációig. Bár a MAB megadta az engedélyt,
de jelezte, hogy a tudományos fokozattal rendelkezők száma főként a szaktanszékeken
alacsony. Ennek oka az volt, hogy az egyes rendészeti ágazatoktól a főiskolára került
kollégák zöme, akik korábbi szolgálati helyükön kiváló munkát végeztek, nem rendelkeztek tudományos minősítettséggel, a fokozatosok többsége az általános tárgyakat
oktató tanszékekről kerültek ki.
Blaskó tábornok úr elévülhetetlen érdeme, hogy hatékony lépéseket tett az első akkreditáció érdekében, és a Főiskola felsőoktatási intézmény maradhatott. Természetesen
ez a munka nem járt volna sikerrel, ha a Belügyminisztérium támogatását nélkülözni
kellett volna. Ebben a folyamatban Janza Frigyes r. ezredes (később vezérőrnagy) úr
nyújtott óriási segítséget a Főiskolának, és így sikerült a szakadék széléről visszarángatni az intézményt. A főigazgatót felkészült munkatársi közösség támogatta,18 amelynek központi egyénisége Lőrincz József bv. ezredes (később dandártábornok) volt, aki
1998. március 1-jétőltöltötte be a tudományos főigazgató-helyettesi beosztást. Az akkreditációs észrevételek által teremtett kényszerhelyzetnek köszönhetően indult meg
a PhD-fokozatok nagyobb számban való megszerzése és ezzel a tudományos mutatók
javulása is. A tudományos főigazgató-helyettesi posztot19 2003. március 1-jétőlNémeth
Zsolt r. ezredes vette át, akinek a nevéhez fűződik az intézmény kutatásfejlesztési stratégiájának alakítása és az akkreditációs felzárkóztatás további dinamizálása. A Főiskola
személyi feltételei, illetve oktatóinak mutatói 2 000–2003 között ugyan lassú, de biztató
javulást mutattak. Ugyancsak ennek az időszaknak volt fontos eseménye a BM Oktatási
és Tudományszervezési Főigazgatóság20 létrejötte és munkája, amelynek iránymutatásai
alapjaiban meghatározták a belügyi kutatások és tudományosság egyes szegmenseit.
Ugyanekkor az általános helyettesi pozíciót dr. Dénes Sándor r. ezredes töltötte be.
E közösség tagjai voltak: Virányi Gergely, Lőrincz József, Sárkány István, Finszter Géza, Németh Zsolt.
19
A szervezeti változások miatt ez a beosztás 2006.március 1-jétőltudományos rektorhelyettesi elnevezést
kapott.
20
Ez a szervezeti egység ezzel a megnevezéssel 1 998 és 2003 között működött.
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Az intézmény ebben az időszakban 150 főállású tanárt foglalkoztatott, közülük 130-an
oktatói fokozattal rendelkeztek; két fő a tudomány (MTA) doktora, valamint 26 fő
PhD-fokozattal rendelkezett. Öten habilitáltak, 60 főnek felsőfokú, 75 főnek középfokú
és 30 főnek alapfokú állami nyelvvizsgája volt. Nagyon fontos, hogy a Főiskola komoly
külső szakemberekből álló mentori támogatókkal rendelkezett, akik nevének felidézése
nem maradhat ki a historikumból: Szabó András, Katona Géza, Kertész Imre, Békés
Imre, Tauber István. A szakmai önreflexió jegyében a Főiskolán több szakmai-tudományos kiadvány jelent meg (Magyar Rendészet, Rendvédelmi Füzetek, Rendjel), amelyekben és a honlapon folyamatosan nyomon követhetők voltak a legfontosabb tudományos
törekvések és eredmények. Ugyancsak kiemelendő, hogy ebben az időszakban történtek
meg az előkészületek a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapítására.
A Főiskola élén 2005-benvezetői váltás történt: a két sikeres főigazgatói ciklust maga
mögött tudó Blaskó r. vezérőrnagyot követő időszakban Sárkány István r. dandártábornok lépett a Főiskola főigazgatói sorába.21 A nevéhez köthető időszakhoz tartozik, hogy
egyre nőtt a tudományos fokozattal rendelkezők száma, amiben a jogszabályi háttér
változásának is jelentős szerepe volt, mert az oktatói ranglétrán történő előrejutásnak
a színvonalas tudományos tevékenység folytatása és a fokozat megszerzése volt a feltétele.
Ennek a helyzetnek igazi jelentősége a mesterképzés beindításakor, majd később, az egyetemi karrá válás során mutatkozott meg. Az időszakban több fontos konferencia zajlott,
amelyek közül kiemelem az akkori Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közösen
szervezettet, valamint a terrorizmus ellenes harc élvonalába tartozó országok Budapesten
szolgálatot teljesítő diplomatáinak részvételével több ízben zajló konferenciát. Sajnálatos
történés volt 2007-ben, hogy elsősorban financiális okok miatt („sok a magasabb vezetői
szint”) az önálló tudományos rektorhelyettesi pozíció megszűnt, és a második ciklusát
töltő Németh Zsolt r. ezredes távozott a beosztásból. A tudományos portfóliót Virányi
Gergely ny. hőr. ezredes, oktatási rektorhelyettes 2007. november 1-jénkapta meg, és így
feladatköre mindkét ügyek vitelét magába olvasztotta. A hallgatói tehetséggondozás
fontos állomásaként 2008. december 1-jén megalakult a Szent György Szakkollégium
az ifjú tudósutánpótlás egyik meghatározó szervezete. Fontos esemény volt a 2009-ben
megvalósult második akkreditációs folyamat, amelynek megállapításai már minőségi
változást jeleztek a korábbihoz képest, azonban a minősített oktatók számát illetően
a MAB még mindig javulást várt. Ebben az időszakban a hatékony tudományszervező
tevékenységnek köszönhetően jelentős eseményekre került sor, amelyek közül kiemelkedik a felsőoktatás, a rendészeti felsőoktatás és a belügyi képzés modernizációja témájában
rendezett konferencia; a XXX. Jubileumi OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója;
a Bűnügyi Oktatók Találkozója és a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak III. Országos
Fóruma. Az egyetemmé válás előestéjén a Főiskola főállású oktatóinak száma 90 fő volt.
Oktatói besorolásuk: 6 egyetemi tanár; 1 egyetemi docens; 10 főiskolai tanár; 17 főiskolai docens; 1 4 főiskolai adjunktus; 1 9 főiskolai tanársegéd; 2 nyelvtanár; 3 testnevelő
tanár; 18 szaktanár. Főállású kutatója továbbra sem volt a főiskolának. Meghatározó
esemény történt a Főiskola életében, amikor 2009-bensor került a második akkreditációra, amely már sokkal jobb eredményeket hozott a tudományos minőséget illetően
a beosztott oktatói állomány körében, ahol bár növekedett a fokozatosok száma, sokan
21

Virányi (2019) i. m. 4 43.
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még doktori tanulmányaikat folytatták. A változásban a jogszabályi háttér változásának
is jelentős szerepe volt, mert az oktatói ranglétrán történő előrejutásnak a színvonalas
tudományos tevékenység folytatása és a fokozat megszerzése volt a feltétele. Ennek
a folyamatnak igazi jelentősége a 2008 szeptemberében bevezetett rendészeti vezető
mesterképzési szak elindulásával nyert jelentőséget, majd később az egyetemi karrá
válás során profitáltunk belőle.
Az egyetemmé válástól napjaink időszerű feladatáig (2012–2021)
A 2010-benmegalkotott Nemzeti Együttműködés Programja új fejlődési pályára állította
a honi felsőoktatási rendszert, és egyértelmű kormányzati célként jelent meg a felsőoktatás és a szakképzés célszerűsítése. A nagyívű munka a rendvédelmi felsőoktatás tekintetében 2011-benindult el és hamarosan határozott szakmapolitikai szándékként jelent meg,
amikor a kormányzat megteremtette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának
alapjait. Az egyetem három intézmény – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Kara – jogutódjaként jött létre 2012. január 1-jén. A Főiskola tekintetében mindez azt
jelentette, hogy megalakult a Rendészettudományi Kar, amelynek élén, tulajdonképpen
első dékánként, Sárkány István r. vezérőrnagy állt. A tudományos terület felelőseként
a tragikus körülmények között elhunyt Molnár Miklós nevét jegyezhetjük meg, aki
nemzetközi és tudományos dékánhelyettesként 2012. január 1. és formálisan 2014. július
26. között látta el ezt a beosztást.
Hamarosan megtörtént az új dékáni pályázat kiírása, amelyet Ruzsonyi Péter bv.
ezredes nyert el, aki 2012. április 1-jénlépett hivatalba, és 2015 nyaráig töltötte be
a posztot. A bolognai folyamat részeként a több évtizedes múltra visszatekintő duális
képzést a 2013–2014-estanévtől felmenő rendszerben egy új, többciklusú képzés váltotta
fel.22 Ennek az időszaknak fontos feladata volt a doktori iskola tudományos alapjainak
letétele; a minősített oktatók számának növelése, ugyanis a 2009-es akkreditáció ezt
továbbra is előirányozta; valamint a Tudományos Előrehaladási Bizottság működetetése és ezzel a tudománymetriai kondíciók figyelemmel kísérése. Az illetménynélküli
szabadságon tartózkodó Molnár Miklós feladatait megbízással Sallai János r. ezredes
látta el 2 013. augusztus 1 . és 2014. július 3 1. között, majd ugyancsak megbízással Nagy
Judit r. ezredes folytatta a tudományos ügyek viteléért felelős vezetők névsorát. Ennek
az időszaknak legfőbb eredményeit a tudománymetriát középpontba helyező gondolkodásmód kialakítása és a Magyar Tudomány Ünnepe című rendezvénysorozatba való
intenzívebb bekapcsolódás jelentették.
A 2015. június 1-jénhivatalba lépő Boda József nb. vezérőrnagy dékánként határozott
tudományos elképzelésekkel érkezett a Karra, amelyek megvalósításában Dr. Nagy Judit
r. ezredes mint nemzetközi és tudományos dékánhelyettes támogatta mindaddig, amíg
elnyerte a nemzetközi rektorhelyettesi pozíciót. Ezen időszak kiemelt feladata továbbra
is a Rendészettudományi Doktori Iskola elindítása, a tudományos fokozattal rendelkező
oktatók számának növelése és a Magyar Rendészet című szaklap magasabb minősítésé22

Forgács Judit: A reintegrációs tisztek képzésének fejlődési íve. Magyar rendészet, 2 0. (2020), 4 . 80.
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nek elérése volt. Ezekkel az elvárásokkal párhuzamosan jelent meg a legfőbb küldetés:
a rendészettudomány beágyazottságának további erősítése. Mészáros Bence r. ezredes
a nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi feladatokat 2 017 áprilisától látta el, aki
jelentős eredményekkel járult hozzá a Kar elismertségének növeléséhez. Feltétlenül ki
kell emelni a nagy ívű KÖFOP-program koordinálását és a Kar igen jó reprezentáltságát
ebben a folyamatban, amelyet 27 tudományos műhelyt magában foglaló sikeres projekt
fémjelez. Tovább folytatódott a már korábban megkezdett tudománymetriai mutatók
adatszolgáltatáson alapuló figyelemmel kísérése, ami a tudományos minőség fontosságát erősítette. Azonban ennek az időszaknak vitathatatlanul a legsikeresebb eseménye
a 33. OTDK megrendezése volt 2 017 áprilisában, amelyet többek között dékánhelyettes
úr koordinált. A leköszönő Boda József dékán úr utódjaként Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok 2 018. június 1 6-tól – immár második alkalommal – lépett a Kar dékánjai
sorába. Az egyre jobban felpezsdülő tudományos élet és az ehhez köthető magasabb
szintű elvárások indokolttá tették a nemzetközi és a tudományos területek szétválasztását, ugyanis a napi gyakorlat bizonyította ennek halaszthatatlanságát. A hatékonyabb
tudományszervező munka érdekében javaslattal élt az Egyetem vezetői felé. Az előterjesztés kedvező fogadtatásban részesült, és valamennyi Kar tekintetében újra életre
hívták az önálló tudományos dékánhelyettesi pozíciót, amelyet 2 019 februárjától e sorok
írója tölt be. Ezzel egyidejűleg a nemzetközi dékánhelyettesi feladatok Mészáros Bence
r. ezredes feladatkörébe maradtak.
A továbbiakban „de lege ferenda” jelleggel, tudományos dékánhelyettesként,
a továbblépés fontosabb irányait rögzítem. Alapvető célkitűzés, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egyik elsővonalbeli minőségi honi felsőoktatási intézménnyé
váljon, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi elismertsége is növekedjen. Ennek érdekében
sokrétű feladatoknak kell eleget tenni, azonban aligha vitatható, hogy a tudományos
minőség fejlesztése az egyik központi érték ebben a munkában. A mai világban azonban
a tudományos bezárkózás és a partikularizmus már nem járható út, ezért a nemzetközi
tudományos láthatóság növelése a jelen meghatározó feladata. A Kar és az egyén érdeke
egyaránt megkívánja a tudatos karrierépítést, amelyet a későbbi előmenetelben a nemzetközi térben is megjelenő publikációs tevékenységgel alapozhatunk meg. Az ennek
megfelelő tudatformálás érdekében azt az elméleti modellt/feltételezést célszerű alapul
venni, hogy ha valaki tanársegédként belép az oktatási rendszerbe, az végső soron egyetemi tanár szeretne lenni. Mindez azt jelenti, hogy a tudományos munkánk súlypontját
azokra a területekre kell helyezni, amelyeket az egyetemi tanári habitusvizsgálatnál is
figyelembe vesznek.23 Fontos változás, hogy az új egyetemi tanári útmutató is általános
követelménnyé erősítette a Q1-esvagy Q2-espublikációk meglétét a pályázni kívánók
részére. Nyilvánvaló, hogy ennek hatására egyre nagyobb nemzetközileg is értékelhető
publikációs kényszer hárul minden tudományos karriert befutni kívánó oktató részére.
Az MTA IX. osztálya hosszú évek óta erőteljesen épít az MTMT által generált tudományos mutatókra, azonban a nemzetközi színtéren megjelent egy újfajta igény a Q
minősítésű publikációk területén. Ebből az következik, hogy a honi MTMT 2 és annak
tartalma csak országhatárig érvényes és mutatja meg az egyén tudományos arculatát.
Nemzetközi tudományos térben ennek az adatbázisnak mérsékelt jelentősége van, mert
Az erre vonatkozó regulák 2020. szeptember 1-jével változtak meg, amelyek a MAB Testületének
2020/6/IV/2. számú határozatával módosított, 2019/5/VII/4. számú Útmutatóban jelentek meg.
23
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e közegben az egyént éppúgy, mint az egyetemeket a (D) Q-cikkek és hivatkozások száma
alapján rangsorolják.24 A magyar egyetemek nem állnak jó helyen ebben a versenyben,
ezért paradigmaváltásra van szükség, amely a nemzetközi tudományos láthatóság gyors
és hatékony növelését célozza. Ennek az építkezésnek az egyik kitörési pontja a Q és D
besorolású publikációk számának növelése. Örvendetes tény, hogy a változás szükségességét felismerve egyre növekedik azon oktatók száma, akik eredményeket tudnak
felmutatni ezirányú publikációs tevékenységükben. Vegyük figyelembe, hogy „ha beragadunk, akkor lemaradunk”! Jól láthatóan fel kell készülni arra is, hogy a Q minősítésű
publikációk, hivatkozások egyre nagyobb hatást gyakorolnak a honi (belföldi) tudományos minőség mérésére és elismerésére. Várhatónak gondolom, hogy ennek jegyében
az MTMT 2 hamarosan kialakítja e paraméterek rögzítésének feltételeit, illetve az egyéni
tudományos előmenetelben (például egyetemi docensi kinevezés, teljesítményértékelés
során) követelményként jelenhet meg a Q besorolású közlemény megléte. Ma eljutottunk arra a szintre, hogy az oktatóink rendelkeznek azokkal a folyamatosan ellenőrzött
paraméterekkel, amelyek a nemzetközi megjelenés alapvető feltételeit képezik, illetve
támogatják (ORCID-azonosító, tudományos platformokhoz való csatlakozás, jól karbantartott MTMT-felület). A Kar kiterjedt kutatási portfólióval rendelkezik, amelyben
a rövid, közép- és hosszú távú projektek széles köre azonosítható, amelyeket az Egyetem
honlapján mindenki elérhet. Fontos annak egyértelmű demonstrálása, hogy kutatásaink
során szorosra kell fűzni az együttműködést a belügyi tudományos élet valamennyi
szereplőjével, és törekedni kell eredményeink nemzetközi térbe való transzponálására is.
Fenti gondolati körhöz tartozik, hogy továbbra is törekedni kell a habilitált doktori
cím megszerzésére azoknak, akik a megfelelő képességek és tudományos mutatók birtokában vannak, hiszen az egyetemi tanári címig vezető úton ez egy megkerülhetetlen
állomás. Ez pedig szoros összefüggést mutat azzal, hogy amennyiben azt akarjuk, hogy
a Kar rendészettudományi profilja markánsan megmaradjon, akkor alapvető fontosságú,
hogy magunk közül kell az új professzori generációt kinevelni. Ehhez kiváló támogató
körülményeket teremtenek az Egyetem részéről biztosított feltételek, amelyek közül
a Tématerületi Kiválósági Programot és a tudományos adatbázisokhoz való hozzáférés
páratlan lehetőségét emelem ki. Igen fontos szerepet tölt be a minőségi kutatások ösztönzése, örvendetes, hogy az Egyetem kutatási kataszterében a Kar elismerésre méltóan
képviselteti magát. Ugyancsak kiemelkedő eredménynek tartom, hogy Karunk ad otthont
a Kriminálpszichológiai Kutatóműhelynek, amelynek a tudományos eredmények elérésén
túl, nem titkolt célja, hogy a kriminálpszichológa hazai központjává váljon.
Kiemelt szerepe van a Rendészettudományi Doktori Iskolának, amelyet 2015-ben
alapítottak, 2016 évtől kezdődően pedig szervezett idejű képzések meghirdetésével kezdte
meg működését. A Magyar Akkreditációs Bizottság a Rendészettudományi Doktori
Iskolát a 2018/1/V/1/2/1179 számú határozatával akkreditálta, és jelenleg is akkreditációs
eljárás alatt van, ezért a jelen egyik kiemelt feladata ennek sikerre vitele. A képzés célja
a társadalomtudományok tudományterületén belül a rendészettudományok valamen�nyi részterületét és interdiszciplináris vonatkozásait érintő kérdések kutatása, valamint
a rendészettudomány kutatási területein kutatást végző doktoranduszok felkészítése
a tudományos fokozat megszerzésére.
24

Meg kell jegyezni, hogy az MTMT 2 alkalmas arra, hogy a szerzők Q minősítésű cikkeit megmutassa.
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Nagyon fontos, hogy a már korábban is említett mértékadó szakmai önreflexió fontos
színtere a megújult Magyar Rendészet című kari gondozásban, magas színvonalú szervezettséggel megjelenő szakmai folyóirat. A „B” kategóriás kiadványban interdiszciplináris
szemléleten alapuló magyar és idegen nyelvű írások jelennek meg növelve ezzel a rendészettudomány elismertségét és folyamatos publikációs felületet biztosítva oktatóinknak.
Nem túlzás kijelenteni, hogy szakfolyóiratunk az elmúlt években komoly fejlődésen ment
keresztül, és ma már a Belügyi Szemle komoly vetélytársaként jegyzik. E sorok papírra
vetésekor25 a Karon 259 fő dolgozik, akik közül 102 fő vezényelt hivatásos/kirendelt
oktatóként tevékenykedik és ebből 48 fő – 47,05% – rendelkezik tudományos fokozattal. A közösségből 3 fő egyetemi tanár, 22 fő egyetemi docens, míg habilitált doktori
címmel 11 fő rendelkezik. Viszonylag magas a mesteroktatók száma, ami 23 főt jelent.
A közalkalmazotti állományt összesen 56 fő alkotja, ebből 33 fő – 59% – rendelkezik
tudományos fokozattal. Ebben az állománykategóriában 8 fő egyetemi tanár és 13 fő
egyetemi docens dolgozik a karon. A közalkalmazott mesteroktatók száma 14 fő. A Karon
egy hivatásos állományú kutató és 3 fő közalkalmazott kutató dolgozik. A két oktatói
állománycsoport összesítése alapján 51,2% rendelkezik tudományos fokozattal. A Kar
munkáját 6 fő professzor emeritus segíti. A Kar állományában lévő MTA-doktorok:
Papp András, Kerezsi Klára, Haller József. Mindezek alapján jól érzékelhetőnek tartom,
hogy a Kar az elvárt, sőt az azt meghaladó tudományos minőséget képes a mindennapi
életben méltóképpen megjeleníteni.
Záró gondolatok
A rendelkezésre álló terjedelmi korlátok természetesen nem tették lehetővé, hogy
az elmúlt 5 0 év valamennyi tudományos történését felidézzem. Az olvasó számára
talán kicsit szubjektíve közelítettem az utóbbi fél évszázad eseményeihez, ennek pedig
az a következménye, hogy sokan nem találják azokat az eseményeket és neveket, amelyek számukra fontosak. Azonban abban biztos vagyok, hogy az elmúlt fél évszadban
nyújtott teljesítményünk miatt nincs okunk szégyenkezni. A magunk mögött hagyott
50 év fejlődés íve jó mutatja, hogy tudásunkat folyamatosan korszerűsítettük, törekedtünk az elmélet és a gyakorlat szintézisére. Hitem szerint ezzel szolgáltuk leginkább
a magunk értékeit, és megvalósítottuk a címben is jelezett tudományos értelemben vett
oldást és kötést. Reményeim szerint sikerült érzékeltetnem, hogy a praktikus ismereteket
közvetítő oktatási formától hosszú út vezetett addig, amíg a dogmatika megfelelő interpretálásával beállt az egészséges egyensúly az elmélet és a gyakorlat között. Szakterületünk megnevezésétől független historikuma számomra azt is bizonyítja, hogy minden
történelmi és politikai érában az adott lehetőségeket jól kihasználva hozzájárultunk
és folyamatosan hozzájárulunk a honi tudományos élet elmélyítéséhez. A küldetést teljesítettük, mert sajátos viszonyaink között és eszközeinket alkalmazva szembesítettük
a lehetségest a valóságossal, ami megítélésem szerint minden tudomány legfőbb célja.
Álláspontom szerint a tudomány annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk, így
fontos jövőbeni feladatunk az elmélet és a gyakorlat értékteremtő módon való, ugyan25
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akkor pragmatikus szemléletmódon alapuló közelítése. Mindez praktikus megközelítésben azonban azt is jelenti, hogy az előttünk álló további feladatokra úgy tekintsünk,
mint a rendészettudomány iránt elkötelezett oktatóhoz méltó tudományos és szakmai
kihívásra. Végezetül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tudományos minőségfejlesztés csak a feladataink egy részét képezi, alapküldetésünket, a magas színvonalú
oktató-nevelő munkát ez nem helyezheti törésbe, azaz a két terület között mindig fenn
kell tartani az optimális arányokat. Ehhez kívánok magunknak az előttünk álló 50 évre
és még tovább is sok szerencsét és bölcsességet!
Felhasznált irodalom
A tudományos minősítésről szóló 1 970. évi 9 . számú törvényerejű rendelet
Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei. Társadalmi Szemle,
XXIV. (1969), 7–8. 47–71.
Forgács Judit: A reintegrációs tisztek képzésének fejlődési íve. Magyar rendészet, 20. (2020),
4. 71–83.
Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi elemeiről. Belügyi
Szemle, 22. (1984), 9 .25–35.
Péter János: A magas szintű belügyi szakemberképzés lehetőségeiről. Belügyi Szemle, 22. (1984),
9. 3–8.
Virányi Gergely: Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó, 2019.
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VI. FEJEZET
GONDOLATOK A KÖNYVTÁR KÖRÜL

Vákát

A Rendőrtiszti Főiskola Könyvtárának története

Wátzné György Margit1

„Egy könyvtár létesítése, fenntartása a tudás- és információszerzés
lehetőségét teremti meg. A könyvtárba pénzt fektetni egy olyan
befektetés, amely nemcsak rövid távon kamatozik, hanem több
nemzedék okulását szolgálja.”
Fórizs Sándor2

Időnként érdemes visszatekinteni a múltba, hogy erőt gyűjthessünk napjaink feladatainak megoldásához. Ezt tesszük, amikor vázlatosan áttekintjük a rendőrtisztképzéshez
kapcsolódó könyvtári ellátás történetét.
A magyarországi rendőrtiszt képzés mindig nagy hangsúlyt fektetett az intézményekben tanuló hallgatók szakmai képzésének minőségére, fontosnak tartotta az általános
műveltség és kultúra közvetítés biztosítását is.
Megfigyelhetők a törekvések arra vonatkozóan, hogy mind a rendőrtiszt- és tiszthelyettesképző intézményekben, mind pedig a munkahelyeken az állomány hozzájuthasson
a kor követelményeihez igazodó naprakész szakirodalomhoz és szépirodalmi művekhez
egyaránt.

könyvtáros
Fórizs Sándor: Nemzetközi kapcsolatok, pályázati munka, könyvtár, hallgatói szálló. In Németh Zsolt
(szerk.): Tiszteletkötet Sárkány István 65. születésnapjára. Budapest, RTF, 2010. 157–177.
1
2
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1. ábra. A Rendőrtiszti Főiskola fő- és oktatási épületei 1977-ben
Forrás: Magyar Rendőr, (1977), 2 7.

A Rendőrtiszti Főiskola Könyvtára
1971-ben a Rendőrtiszti Főiskola könyvtára több elődintézmény integrálásával jött
létre, a Rendőr-akadémia, továbbá több BM-intézmény gyűjteményét foglalta magában. Kezdetektől az intézmény jellégéből adódóan a rendszerváltozásig belügyi, zárt
közművelődési-felsőoktatási könyvtárként funkcionált. Biztosította az oktató-nevelő
és kutatómunkához szükséges dokumentumokat, a hallgatók tananyaggal való ellátását,
beleértve az idegen nyelvi tankönyveket is, valamint a szabadidő kulturált eltöltéséhez
nélkülözhetetlen szépirodalmi műveket. A rendszerváltozást közvetlen megelőző és utáni
időkben érzékelhetően változtak a könyvtárral szemben támasztott igények, változott
a gazdasági helyzet, ami rányomta bélyegét a könyvtárra is.
Az RTF Könyvtár feladatát és a Főiskola struktúrájában történő elhelyezkedését
a Főiskola Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) határozta meg.
Az 1972-benkiadott SzMSz alapján a Főiskola egyszemélyi felelős vezetője a parancsnok. A parancsnok közvetlenül irányítja a Tanulmányi- és Tananyagszerkesztő Osztályt.
A Tanulmányi és Tananyagszerkesztő Osztály SzMSz-benmeghatározott felépítése
a következő:
– tanulmányi csoport;
– tananyagszerkesztő csoport;
– technikai csoport;
– könyvtár.
Az Osztály feladataként határozták meg a Főiskola kultúrmunkájának, a könyvtári tevékenységnek a szervezését és irányítását.
Az SzMSz VI. fejezet 2 5. pontjában határozták meg az RTF Könyvtár feladatait:
„a) Gondoskodik a könyvállomány rendszerezett nyilvántartásáról, a felhasználás
megszervezéséről, a könyvtár fejlesztéséről.
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b) Figyelemmel kíséri a megjelenő irodalmi termékeket és a költségvetésben meghatározott keretek között a tanszékekkel együttműködésben végzi a szakmai, politikai,
szépirodalmi művek, folyóiratok beszerzését.
c) Könyvkölcsönzéssel, ajánlásokkal segíti a személyi állomány szakmai és kulturális
igényeinek kielégítését.
d) Gyűjti, rendezi, nyilvántartja, felhasználásra előkészíti a Főiskola oktató-, nevelő-,
tudományos munkájához szükséges dokumentációs anyagokat.”3
Az 1976-banhatályba lépő SzMSz szerint a szervezeti struktúra némiképp megváltozott. E szerint a parancsnok közvetlen irányítási, felügyeleti és ellenőrzési hatáskörébe
tartozott a tanulmányi és tudományos helyettes, akinek közvetlen irányítási, felügyeleti
és ellenőrzési hatáskörébe tartozott a Tanulmányi Osztály, amely többek között a könyvtár irányítását is ellátta.
Az SzMSz-benmár meghatározták a könyvtárvezető feladatait is:
„feladatait közvetlenül az osztályvezető irányításával végzi. Felelős a könyvtár munkájáért, a tanszékekkel való folyamatos együttműködésért, beosztottjai politikai és szakmai fejlődéséért.”
A könyvtár feladatai – a korábban meghatározottakon felül – kiegészültek az alábbi
ponttal: „rendszeresen ellenőrzi a tanszéki kézikönyvtárakat és biztosítja a részükre
szükséges szakkönyveket és folyóiratokat.”4
2000-tőla Rendőrtiszti Főiskola szervezete kibővült a tudományos, később a tudományos nemzetközi rektorhelyettes státuszával, ettől kezdve a könyvtár a rektorhelyettes
közvetlen felügyelete alatt állt.
Az RTF könyvtárát gyarapító könyvtárak
Budakeszi Könyvtár

A könyvtár állományát 1960. január 1 5-ével kezdték leltárkönyvbe rögzíteni. 1 973. július
11-én a megszűnését követően 5 000 db könyvet átadott az akkor már működő RTF
könyvtárába.
A Budakeszi Könyvtár állománya meglehetősen széleskörűen lett összeválogatva.
Nemcsak az oktatáshoz nélkülözhetetlen jegyzeteket, példatárakat, BM-kiadványokat
lehetett megtalálni, hanem nyelvkönyvek, szépirodalmi, irodalomtudományi, dokumentumkönyvek és politikai írások is gazdagították. A kor ideológiai-politikai és szellemi
tartalmainak elengedhetetlen részei voltak, a teljes sorozatok: Lenin, Mao Ce-tung,
Sztálin és Marx–Engels összes művei.

3
A Rendőrtiszti Főiskola Ideiglenes Szervezeti és működési szabályzata, Rendőrtiszti Főiskola
10-1659/1972.
4
A Rendőrtiszti Főiskola Szervezeti és Működési szabályzata, Rendőrtiszti Főiskola, 1 0-1529/1976.
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BM Akadémia, majd BM Továbbképző és Módszertani Intézet (TMI) könyvtára

A TMI könyvtár leltárkönyvébe 1963. február 6-ánvezette be az első könyvét. Az utolsó
bejegyzés 1991. július 28-án történt. Az állomány bekerült a főiskola könyvtárába,
ez 32 338 db könyvet jelentett, és ez jelentősen megemelte a főiskola könyvtári anyagát.
Az állományban a szakirodalom és a szépirodalom jelentős alkotásai megtalálhatók
voltak, a korszak szellemi-ideológiai klasszikusai mellett.
Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságának könyvtára

A Rendőrtiszti Főiskolával egyidőben alakult Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságának könyvtári állománya több részletben került a főiskola könyvtárába. Az első
1985. május 31-éna legutolsó 1995. év folyamán. Az átadott állomány 30 000 tételt tartalmazott. Ezen könyvek nagy része BM-kiadvány volt, de a BM Határőrség kiadványai
is megtalálhatók voltak itt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és az RTF is hozzájárult
néhány saját kiadású tankönyvvel, többségük minősített anyag („szigorúan titkos” vagy
„különösen fontos”) volt.
A BM-hez tartozó megszűnő könyvtárak gyűjteményét több esetben megkapta a főiskola könyvtára. Ez a gyűjtemény nagy részben párhuzamos volt a főiskola könyvtári
anyagával, illetve gyűjtőkörébe nem illő könyvek voltak, ezek raktárba kerültek. Már
csak a helyhiány nyomasztó volta miatt sem volt érdemes beépíteni az állományba.
2009 körül már változott a módszer, és a könyvtárosok kiválaszthatták a könyvtár számára fontos dokumentumokat, így került a könyvtár állományába közel 1 600 db értékes
könyv a Belügyminisztérium megszüntetett könyvtárából.
A könyvtár státusza
A főiskola könyvtára kezdetben korlátozottan nyilvános felsőoktatási könyvtár volt,
szolgáltatásait közvetlenül csak meghatározott körben nyújtotta. Rendszeresen használták
a főiskola dolgozói, hallgatói és a BM tudományos kutatói. Külsős személy a használatát
a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyével tehette. Az RFT könyvtára a Tanulmányi
Osztályához tartozott, a főiskola-parancsnok alárendeltségében. A könyvtári rendszerben elfoglalt helye szerint a Belügyminisztérium tanintézeteiben működő könyvtárak
hálózati központi könyvtára volt.5
A könyvtár elhelyezése
A főiskola megalapításakor a könyvtár a főépület első emeletén kapott helyet, 100 m²-en
működött, és 30 m²-en folyt az állományfeldolgozás. Az állomány 39 200 db könyv,
ami a Rendőrtiszti Akadémia 1959 és 1971 között gyarapított közművelődési könyv5

RTF könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzat 1983.
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tárának anyaga volt, a könyvek szabadpolcon voltak elhelyezve, az olvasók maguk
választották a kívánt irodalmat. A leltárkönyvba 1959-ben történt az első bejegyzés.
50-50%-osarányban állt szép- és szakirodalomból. Az olvasók rendszeresen kölcsönöztek könyveket.
Az RTF kollégiuma a III. ker. Laktanya utcában kapott helyet, ahol letéti könyvtár
fogadta a kollégistákat. Erre a képzéstámogatás és a szabadidő minőségi eltöltése miatt
volt szükség. Ez az állomány később visszakerült a RTF könyvtárába, miután a főiskolán
átadták az újonnan felépített kollégiumot, és a hallgatók átköltöztek.
1977-benaz új épületek – oktatási épületek, nyelvi laboratóriumok, kollégium, étterem, tornacsarnok és egyéb melléképületek – átadását követően, a földszinten, az addig
étteremként üzemelő helyiségeket alakították át könyvtárrá a rendelkezésre álló 474 m²
alapterületen. A könyvtár állománya továbbra is szabadpolcos rendszerben volt elérhető,
azonban új elrendezésbe kerültek a könyvek, külön tudományáganként, valamint a szépirodalom. Az ebben az elhelyezésben való keresést szerzői és címkatalógus segítette.
A 25 fős olvasóterem – elkülönítve a szabadpolcos teremtől – kézikönyvekkel, periodikumokkal állt az olvasók szolgálatára.
A könyvtár alapterülete 2000-től 500 m²-re bővült, az addig a telefonközpont raktáraként funkcionáló helyiséggel. Ekkor a könyvtár állománya 42 500 db kötet volt,
és 5 fő szakképzett könyvtáros foglalkozott a könyvtárhasználókkal. Itt már tágas terek
voltak, a hallgatók egy helyen tudtak tanulni, olvasni és a későbbiekben számítógépeket,
internetet használni. Igény is lépett fel az olvasótermi férőhelyek kibővítésére az internet
terjedése és az általa nyújtható szolgáltatások miatt.
Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek mellett helyezték el az olvasói számítógépeket, itt történt a tájékoztatás és itt bonyolították a kölcsönzést.
A könyvtár működéséhez szükséges háttérmunkálatok (könyvrendelés, feldolgozás
és egyéb könyvtári ügyintézés) a terem hátsó részében lévő munkaszobában történt.
A körülmények nem tették lehetővé a könyvtár teljes állományának szabadpolcos
elhelyezését szak- és betűrendben, ezért azok zárt raktárakba kerültek helytakarékosság
miatt numerikus rendben. Feldolgozás sorrendjében lelőhelyen való elhelyezés szerint
(lelőhelyszámok) kaptak sorszámot a kötetek. Mivel folyamatosan haladtak az új beszerzések, valamint a retrospektívfeldolgozás miatt is, egymás mellé kerültek a legkülönbözőbb leltári számú és témájú dokumentumok. A 2011. évi átfogó leltár során kiderült,
hogy a lelőhely szerinti számozás tarthatatlan, ezért visszatértek a leltári szám szerinti
elhelyezéshez.
Az állomány nyilvántartása az idők folyamán változott. A kezdeti részleges cédulakatalógust, amely szerzői és cím alapján volt ábécé rendbe besorolva, felváltotta a számítógépes adatbázis. A nyilvántartásból való kikeresés után a könyvtárosok hozták a kért
anyagot az olvasók számára, ezért nagyon fontos volt az állomány gyors és szakszerű
feldolgozása.
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2. ábra. A Rendőrtiszti Főiskola Könyvtárának olvasóterme
Forrás: a szerző

A könyvtári állomány kialakítása
A főiskola vezetése következetesen támogatta a könyvtár működését, gyarapodását.
Fontosnak tartották, hogy a könyvtár aktív részese legyen az oktatásnak, a látogatók
szívesen térjenek be, és hasznosan töltsék el az idejüket a szervezeti egységben.
Az induló állomány 1971-ben3 9 200 db könyv volt, ehhez jött hozzá 1973-bana megszüntetett Budakeszi könyvtár kb. 5 000 kötete, ami nagy részben idegen nyelvű szakirodalom volt. Az állomány folyamatosan gyarapodott, 1977-benmár 64 000 db könyv
szerepelt a nyilvántartásban.
Az 1980-asévek végére kezdett megfogalmazódni a profilváltás igénye. Fokozatosan
alakult át az állomány szerkezete a meglévő dokumentumok mennyiségi és minőségi
felülvizsgálatával és a gyűjtőkör szűkítésével.
1990-bena könyvtár állománya kb. 1 00 000 kötet volt. A megváltozott igények,
szokások, tanrendek szükségessé tették az állomány felülvizsgálatát, ennek eredményeként szűkítették a gyűjtőköröket, és a könyvtár típusához igazodva a gyűjtemény ennek
megfelelően alakult ki (nem vásároltak szépirodalmat és nagy példányszámú, idegen
nyelvek oktatásához szükséges könyvet).
Az egyre szűkülő anyagi lehetőségek és a gazdasági kényszer 1995-benaz addig kölcsönzőkönyvtárat a főiskola vezetése helyben használható, prézens könyvtárrá alakíttatta.
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Ez a szolgáltatási rendszer megváltoztatását is jelentette. Az állomány újbóli felülvizsgálatára is sor került, ekkor az állomány 103 683 db könyv, 111 floppy és CD volt. Úgy
döntöttek, kivonják a szépirodalmi és az idegen nyelvi tankönyveket. A szépirodalmat
a Hallgatói Önkormányzat kapta meg és kezelte – a kollégiumban alakítottak ki egy
kölcsönző szobát –, az idegen nyelvűt az Idegennyelvi Intézet. Az intézet pályázati pénzből néhány évig részmunkaidős könyvtárost alkalmazott és gyarapította az állományát.
Ezt követően szakkönyvtári anyag maradt meg, ami kb. 60–70 000 kötet volt. Megváltozott a könyvek raktári rendje, az olvasók online katalógus segítségével kérhették
a könyveket. A könyvtárba járó időszaki kiadványok száma 130 db magyar és 20 db
külföldi volt.
A könyvtáros munkatársak arra törekedtek, hogy a meglévő anyag mielőbb számítógépes nyilvántartásra kerüljön a hatékonyabb szolgáltatás érdekében.
2001-benaz RTF könyvtárának vezetője a főiskola vezetésének támogatásával kérvényezte, hogy nyilvános könyvtárrá válhasson. Ennek egyik oka az volt, hogy könyvtárfejlesztési pályázatokon csak nyilvános könyvtárak vehettek részt. 2002-tőlnyilvános
könyvtárként üzemelt. Felvételt nyert a Nyilvános Könyvtárak Országos Jegyzékébe.6
Ennek köszönhetően 2003 januárjában célzott támogatást kapott az Oktatási Minisztériumtól informatikai fejlesztésre és dokumentumvásárlásra. Több pályázaton is részt vett
és nyert a könyvtár, így korszerűsítette a számítógépparkját, és pótolni tudta a szoros
költségvetés miatt hiányzó dokumentumokat.
A könyvtár fontos feladatának tekintette, hogy a tananyagon kívül biztosítsa a főiskola
nevelő-oktató munkájához szükséges dokumentumokat, a tanárok kutatómunkájához
szükséges anyagokat.
Külsős, civil érdeklődők, számára a könyvtár lehetővé tette az egyedi dokumentumállományának használatát. Több felsőfokú intézmény hallgatója, tanára tudta így igénybe
venni a szolgáltatásokat.
A fő gyűjtőkörnél a könyvtár a teljességre törekedett a magyar nyelvű kiadványok esetében, de az idegen nyelvű kiadványoknál, anyagi okok miatt, szűk körű beszerzés folyt.
A könyvtár rendészeti, kriminológiai, kriminalisztikai gyűjteménye egyedülálló,
az intézmény országosan is elismert gyűjtőhelye az e témában megjelent publikációknak.
Az ország különböző részeiről ma is felkeresik ezen témák kutatói. Közismert és nagy
az érdeklődés más főiskolák, egyetemek oktatói és hallgatói körében, akik gyakran
veszik igénybe a gyűjtőkörükhöz tartozó könyveket, kiadványokat.
Továbbra is törekedtek a fő és mellékgyűjtőkörökre, így a rendészet, a jogtudomány,
a kriminológia teljességére, az elektronikus adathordozókon elérhető adatbázisok beszerzésére.
– A gyűjtőkör megállapítása az oktatók bevonásával történt.
– A könyvtár főgyűjtőkörének elemei voltak:
– rendvédelem;
– büntetőjog, valamint büntetőeljárás-jog és büntetőjog segédtudományai;
– kriminológia, kriminalisztika;
– állam- és jogelmélet;
– állam- és jogtörténet;
6

Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. Kulturális Közlöny, XLVI. (2002), 5 . 228.
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– (államigazgatási) közigazgatási jog;
– (államigazgatási) közigazgatási eljárásjog;
– alkotmánytan.
A könyvtár mellékgyűjtőkörének elemei voltak:
– családjog;
– emberi jogok;
– filozófia;
– munkajog;
– nemzetközi jog;
– pedagógia;
– pénzügyi jog;
– polgári jog;
– pszichológia;
– statisztika;
– szociológia;
– történelem;
– vezetéstudomány.
A gyűjtőköröket folyamatosan bővítették, ahogy az oktatás megkívánta, vagy ahogy
a tanszékek száma is bővült. A könyvek gyarapodási mértéke csökkent, ennek oka
az egy-két példányos beszerzés volt. A könyvtár feladata az oktatás, a tudományos kutatás sokrétű munkájának segítése volt. Tovább erősítette a sokirányú gyűjtési munkát
az oktatás bővülése. Több tudományág megjelent, elsősorban a jog, különös tekintettel
a büntetőjog, az állam- és jogtudomány, alkotmányjog, közigazgatási jog, polgári jog,
statisztika. Új tanszékek jöttek létre, ezek igényeinek megfelelően bővült a könyvtár
gyűjtőköre, például határőri, pénzügyőri, katasztrófavédelemi, migrációs témakörökkel.
Különgyűjtemény

A főiskola könyvtárában több különgyűjteményt alakítottak ki. Az egyik a régi (muzeális), az 1945 előtt megjelent különböző tudományágak, nagy részben jogi témájú szakirodalmi könyvekből állt. E gyűjtemény példányszáma megközelítette az 1400 db-ot. Több
helyről sikerült hozzájutni ezekhez a könyvekhez, amelyeket még a 19. században vagy
a 20. század elején adtak ki. Ebből adódóan némelyik könyv gondozása annak állapota
miatt nagy figyelmet igényelt.7

7
Az alábbi könyvtárak, intézmények pecsétje található a könyvekben, amelyek maguk is ritkaságszámba
mennek, érdekesség képen közlöm az alábbiakat, a teljesség igénye nélkül: a Magyar Királyi Igazságügyminisztérium könyvtára, a M. Kir. Állami Rendőrség Szaktanulmányi Felügyelője, a M. Kir. Közig.
bírósági könyvtár, Királyi Ítélőtábla Szegeden, a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtára, Kir.
M. Tudományegyetemi Közigazgatástudományi Kar, a M. Kir. Honvéd Katonaügyész, M. Kir. Állami
Rendőrség Országos Szaktanulmányi Felügyelője, a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem-Büntetőjogi
Szeminárium.
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A másik az intézmény cikkgyűjteménye, amely az 1980-asévek külföldi folyóiratok
szakcikkeinek magyar fordításait tartalmazza. Önkéntes rendőrök fordítói csoportjának
köszönhetően több mint 22 000 szakmai cikk nyers fordítását őrizte a könyvtár, amelyeket
feldolgoztak az ISIS-adatbázisban. Ezek témái között megtalálhatók voltak: a bűnügy,
a kriminológia, a rendőrséggel kapcsolatos, a drogtéma és a különböző jogtudományok
fontos cikkei. Közülük csak néhány folyóiratot emelnék ki: Crime and Delinquecy (New
York), The British Journal of Criminology (London), American Jouurnal of Political
Science (Austin), The Journal of Social Psychology (Washinton), Europe-Asia Studies
(Abingdon), FBI Law Enforcement Bulletin (Washington).
Az Országos Kriminológiai Intézet gyűjteményéből is több mint 1700 nemzetközi
szakirodalom fordítása került a könyvtárba, ami szintén bekerült az adatbázisba. Ugyan
kissé elavult, de még használható adatokat tartalmazott. Ezen fordításokat szintén önkéntesek és dolgozók készítették vegyes témában, a munkájukkal és kutatásaikkal kapcsolatos nemzetközi sajtóból vett szakirodalomból. 2017-ben e gyűjteményt az Egyetemi
Központi Könyvtár és Levéltár (EKKL) a könyvtár költözésekor átadta az NKE Rendészettudományi Kar doktori iskolájának.
Kiadványok

A főiskola kiadói joggal és nyomdával rendelkezett. A több száz naprakész tankönyv,
tansegédlet és jegyzet jelentős részét itt állították elő. A tanárok kutatómunkája eredményeként folyamatosan születtek a főiskolai jegyzetek. Az oktatók közül többen is
ezen témakörökben szereztek tudományos fokozatot. Az itt nyomtatott tananyagokhoz
szükséges jegyzetekből, könyvekből, tansegédletekből, periodikákból a könyvtár kezdetben 3 0 példányt kapott, ezek nagy részét, 2 0 db-ot könyvtári állományba vételezte,
a fennmaradó 10 példányt cserekapcsolatok keretén belül szétküldte a társintézményeknek. Későbbiekben ez a mennyiség lecsökkent, a könyvtár részére 5 db és a csere kapcsolatokra is ennyit juttatott.
A főiskolának saját kiadású folyóiratai, periodikái voltak, amelyekben az oktatók,
a kutatók, külső szakemberek és a hallgatók tudományos igényű munkáit publikálták
egy-egy konferencia után. Ezeken a rendezvényeken könyvismertetőkkel, ajánlásokkal
a könyvtár is képviseltette magát.
Kiemelendő a Főiskolai Figyelő Plusz (1990–1995), majd a Főiskolai Figyelő (1996–
1999), később, 2000-től a Magyar Rendészet, amely még napjainkban is megjelenik.
A megjelenő kiadványokban a könyvtár rendszeresen közzé tett ismertetőket, ajánlásokat
az újonnan vásárolt vagy egyéb forrásból beszerzett könyvekről.
A főiskolán működő Rendészeti Kutatóintézet kiadványa a Rendészeti Tanulmányok
(1992–1994), illetve az Új Rendészeti Tanulmányok (1995–1996) volt. Ezek széleskörűen
foglalkoztak a rendészettel, a rendészettörténettel és a rendőrség munkájával, az őket
érintő szabályokkal.
A Rendvédelmi Füzetek 1999 és 2011 között jelent meg. 2004-igévenként változó
számokkal, volt, amelyik évben 26, és volt olyan év, amikor 50 számot jelentettek meg.
Egy-egy füzet egy szerző egy tudományos munkáját tartalmazta, a terjedelme 18 oldatól
50 oldalig terjedt. 2005-benegy szám sem jelent meg. 2006-tólévi 4 szám, ezek több
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szerző munkáját tartalmazták. Ezen kiadványok témái globálisan kiegészítették a tananyaghoz szükséges jegyzeteket, tankönyveket.
A Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozatot 1999-től 2005-ig a főiskola
a Rejtjel kiadóval közösen adta ki, majd önálló kiadványa lett 2011-ig, ezek a tananyaghoz készült krimináltaktikai, krimináltechnikai és kriminálmetodikai témájú jegyzetek
voltak.
A Hanns Seidel Alapítvány támogatásával több oktató szakmai munkáját, tanulmányát
igényes könyvsorozatban megjelentették. Író-olvasó találkozókat, kötetlen beszélgetéseket szerveztek.
A periodikákat, jegyzeteket, tansegédleteket a könyvtárosok szükség szerint analitikusan feldolgozták, ezzel is segítették úgy a saját, mint a tanárok munkáját a gyorsabb
és pontosabb keresés, majd kiszolgálás érdekében.
Rendszeresen tartottak színvonalas konferenciákat, előadásokat, amelyek anyagait
tanulmánykötetekben megjelentették. Évfordulókra vagy emlékezetes eseményre emlékkötetet adtak ki.
Állománygyarapítás – állományalakítás

A Rendőrtiszti Főiskola könyvtára 1959-tőla beszerzett könyvekről nyilvántartást, leltárkönyvet vezetett.
A 90-es évektől ugrásszerűen megnőtt a kiadott könyvek száma, a könyvek árai
emelkedtek, a könyvtári költségvetés ezt nem követte. Tarthatatlanná vált a korábbi
15-30 példányos beszerzések gyakorlata. Az addigra szűkössé vált hely sem engedte meg
a korábbi mértékű gyarapodást, ezzel szemben felmerült egy nagyobb, 50 személyes
férőhelyű olvasóterem kialakításának igénye.
A könyvtári raktár az 1994–95-ösnagy állományátalakítás után kapott hangsúlyt,
mivel a nagy profiltisztítást követően megszűnt a szabadpolcos szolgáltatás. Az intézmény
közművelődési könyvtárból helyben használható prézens állománnyá vált.
A szocializmus időszakára jellemző volt a hallgatóknak a tananyag ingyenes biztosítása. Szakaszonként a tananyagfelelősök vették fel csoportjuknak a jegyzeteket, és számoltak el vele az év végén. A későbbiekben a diákoknak már meg kellett vásárolni saját
használatra a főiskolai jegyzeteket, valamint tankönyveket. A könyvtár 20-30 példányt
szerezett be/kapott meg az oktatáshoz szükséges kiadványokból.
A könyvtár állománygyarapodásának módjai:
– vásárlás;
– köteles példány;
– megszűnő/átalakult könyvtárak anyagának átvétele;
– ajándék révén.
A vásárlást a fenntartó elkülönített pénzalapból finanszírozta. A könyvtárosok önállóan
dönthették el a szerzeményezést, természetesen figyelembe véve a könyvtár céljait, szakmai fejlődését, feladatait, gyűjtőkört, gazdaságosságot és az olvasói igényeket.
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1. táblázat. Az állomány gyarapítására fordított összeg (eFt) 2000–2011. években
2000
4558

2001
5244

2002
5317

2003
6861

2004
4428

2005
2909

2006
2238

2007
1451

2008
2410

2009
2700

2010
1982

2011
2115

Forrás: KSH adatszolgálatatás alapján a szerző szerkesztése

A Belügyminisztérium könyvkiadója az általa megjelentetett, bolti forgalomba nem
kerülő kiadványokat, jegyzeteket, tanfolyami anyagokat eljuttatta a BM könyvtáraiba,
ezeket a főiskola felhasználta az oktatásban. A kiadót a 2000-es évek közepén felszámolták, a meglévő anyagot szétosztották vagy megsemmisítették. Amely könyv témája
felhasználható volt az oktatásban, abból az RFT könyvtára is kapott.
Könyvállomány alakulása
2. táblázat. A könyvállomány alakulása 2000–2011
Új beszerzés/db
Állomány,
összes
könyv/db

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1429

1815

1141

1139

1005

741

642

795

983

1590

1056

892

42505 44193 45328

46453

47449

48183

48823 49591

50448

49475 49173 45798

Forrás: KSH adatszolgáltatás alapján a szerző szerkesztése

Leltárba vett állomány
Leltárba vett állomány/db

42505

1429

2000

44193

1815

2001

45328

1141

2002

Állomány, könyv/db

46453

1139

2003

47449

1005

2004

48823

48183

741

2005

49591

50448

49475

49173
45798

642

2006

3. ábra. Leltárba vett állomány 2000–2011
Forrás: KSH adatszolgáltatás a szerző
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Sok könyvet és időszaki kiadványt kapott a könyvtár a főiskola vezetésének hazai és külföldi kapcsolatai révén, ezek az ajándékkötetek növelték az állomány értékét. Éves szinten
az ajándékkönyvek száma megközelítette a 70 db-ot.
A könyvtár a főiskolán rendezett konferenciák témáihoz kapcsolódó tematikus kiállításokat rendezett az előadók megjelent írásaiból vagy a témához kapcsolódó irodalomból,
ezzel is színesítve a rendezvényeket, felhívva a figyelmet a könyvtárra. A könyvtárosok
rendszeresen részt vettek a konferenciákon.
Állomány feldolgozása
1971–1990

A szabadpolcon tudományáganként elhelyezett állományt szerzői és címkatalógus segítette. A beszerzett vagy a főiskola által kiadott könyvek nyilvántartáshoz szükséges
bibliográfiai leírásokat a könyvtárosok gépelték, sokszorosították, továbbá a Könyvtárellátótól vásárolt könyvekhez rendelt katalóguscédula-szolgáltatást használták fel.
A könyvtár a könyveket, brossúrákat állományba vette, ezekről egyedi és csoportos
leltárkönyvet, a tansegédletekről, fordításokról, szakdolgozatokról külön nyilvántartást
vezetett. Bevezette egy füzetbe és csinált egy katalóguscédula-kimutatást, feltüntetve
egyenként a címekhez tartozó nyilvántartási számokat.
1995–2011

Az állományapasztás miatt a leltári számok között nagy hézagok keletkeztek, és ekkor
döntöttek úgy, hogy a könyveknek adnak lelőhelyszámot, amit 1-tőlindítottak el. Ezek
a számok az ISIS-be való feldolgozással egyidőben kezdődtek, a programban már szerepelt a leltári szám és az új lelőhely száma. Rövid időn belül rájöttek, hogy ez a módszer
nem igazán jól működik, és vissza kellene állítani a leltári számos sorrendet, de sok
könyvről volt szó, ezért lassan ment a folyamat az egyéb könyvtári munkákkal párhuzamosan. Az újonnan beleltározott könyvek már a saját sorszámos helyükre kerültek.
A 2011-esállomány-ellenőrzésnél (leltárnál) kerültek teljes leltári számsorba.
2011-bena könyvek egyedi nyilvántartása 1 –136 000 kötetig jutott. A brossúrát
1959-től 1995-ig, a tansegédletet 1977 és 2006 között vezették külön nyilvántartásban
a nagy példányszám és a könnyebb állományból való kivonás miatt. 1989-ig jellemző
volt, hogy egy-egy dokumentumfajta elérte 100–700 példányt. Az utána lévő időben
már lecsökkent 10-20 db-ra. 2 008 és 2011 között 2300 db ajándékba kapott könyvet is
külön nyilvántartásba vettek.
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Számítógépes feldolgozás 1990–2004 és 2005–2014
A könyvtári katalogizálásban forradalmi szerepe volt a számítógépes könyvtári programok megjelenésének. Nagyon sok szempontú visszakeresést tett lehetővé, szerző, cím,
kiadó, tárgyszavak, kiadási év, illetve ezek kombinációja alapján.
1990-tőlkezdődött a könyvtári állomány számítógépes adatbázisba történő feltöltése,
a munkálatokat a könyvtárosok végezték dokumentumtípusonként.
1990 és 2004 között microISIS-rendszerben 17 804 kötetet dolgoztak fel, több mint
38 000 rekorddal, ezekben külön-külön lehetett keresni a következőket:
– könyvek, tanulmánykötetek analitikus, szelektív feldolgozása (ez közel 9 000 tanulmány leírását jelenti);
– tansegédletek;
– régiségek, ezek tartalmazzák az 1945 előtt kiadott könyveket;
– szakfolyóiratok;
– szakdolgozatok;
– cikkadatbázis;
– ORFK-tájékoztatók;
– adathordozók.
A microISIS-rendszer DOS-alapú volt, elavulása és nehézkes használata miatt a könyvtár 2005-tőláttért a SZIRÉN IKR könyvtári nyilvántartó programra, amelyet egészen
2014 tavaszáig használt. Ez idő alatt további 27 427 db rekordot hoztak létre. A program
jól használható, olvasóbarát volt. Ez a rendszer biztosította a távoli hozzáférést, ami a főiskola honlapján keresztül is elérhető volt. A programot folyamatosan fejlesztették, a Szirén
adatbázisban 2011-ben4000 kötet analitikus feldolgozása történt meg. A Szirénbe felvitt
könyvanyagot analitikusan is konvertálták. Sajnos a feldolgozott szakmai folyóiratanyagot
és a mikroISIS-adatbázisba felvitt anyagot nem konvertálták az egyetemi adatbázisba.
Ezen könyvek, dokumentumok újbóli feldolgozása folyamatban van.
A számítógépek alkalmazása lehetővé tette a külső adatbázisok megvásárlását,
kiegészítve ezzel a folyamatosan bővülő könyvtári adatbázis által nyújtott tájékoztatási
lehetőségeket.
Szolgáltatás
1971–1990

A főiskola indulásakor a könyvtár alapszolgáltatást nyújtott, erre volt igény: kölcsönzés,
tananyagellátás, irodalomkutatás és olvasótermi szolgáltatás. Igyekeztek, hogy a nyújtott
szolgáltatás magas színvonalú legyen.
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1990–1995–2008

Ahogy nőtt a tanszékek és tantárgyak száma, továbbá fejlődött a könyvtárban is a technika, úgy nőttek a könyvtár felé is az elvárások. A könyvtárosok igyekeztek minden
tudásukkal az új igényeket kielégíteni, céljuk pedig a könyvtárat használó tudományos
kutató és az érdeklődő olvasó magas színvonalú kiszolgálása volt.
A könyvtár szolgáltatásai közé tartozott a helyben olvasás, tájékoztatás, témafigyelés,
adatbázisok, saját könyvtári adatbázis, CD-ROM-ról sajtófigyelés, tájékoztató listák
nyomtatása, nyomtatás, könyvtárközi kölcsönzés és könyvtárhasználati egyéni és csoportos foglalkozás.
Az 1990-es években a könyvtár napi szinten használta az Országgyűlési Könyvtár
által összeállított adatbázisokat. A PressDok (főként heti- és napilapokra épülő belső
politikai, gazdasági és jogi sajtófigyelő), a Magyar Jogi Irodalom válogatott bibliográfiája és a Magyar Törvénytár kezdetben floppy-n, majd CD-ROM-on volt használható.
Biztosították a különféle adat- és információhordozók együttes használatát.
1995-bena helyben olvasásra való áttérés következtében megváltozott a könyvtárhasználat rendje. A hivatali munkarend szerinti nyitvatartást felváltotta az ügyelettel
kibővített szolgáltatás. A könyvtár heti nyitvatartási óráinak száma 30 óráról fokozatosan
39-reemelkedett, hétfőtől péntekig, az iskolai oktatás rendjéhez igazodva.
A könyvtárban az informatikai ellátást 11 számítógép szolgáltatta. Ebből a könyvtári dolgozók 5 munkaállomáson tudtak dolgozni, míg 6 gép állt a könyvtárhasználók
rendelkezésére teljes hozzáféréssel. A látszólag kisszámú számítógéppel is probléma
mentes volt az olvasói használat.
Az évtized végére már a könyvtárhasználók részére elérhető volt az internet, a Complex CD jogtár, a Minisztérium által biztosított magyar és nemzetközi adatbázisok: az EISZ
(Elektronikus Információszolgáltatás), az EBSCO (a világ egyik legnagyobb adatbázis-szolgáltatása) több ezer különféle témájú külföldi folyóirat teljes szövegű hozzáférését tette lehetővé. A magyar adatbázisok közül a MATARKA emelhető ki, amely
a tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékével teszi elérhetővé országosan
szolgáltatását. Az adatbázisok nagyban segítették a főiskola hallgatóinak, oktatóinak
és kutatóinak munkáját. Az adatbázisokat rendszeresen használták, könnyű volt a keresés, és hasznos információkat adtak. A munkatársak azon dolgoztak, hogy a releváns
információk elérhetők legyenek és minél több érdeklődőt vonzanak.
A 2000-es évek közepén elkészült a főiskola honlapja,8 amely a fontos, főiskolára
vonatkozó információkon kívül tartalmazta a könyvtár működési és nyitvatartási rendjét.
A SZIRÉN adatbázisba való folyamatos feltöltés után itt tudtak elektronikusan keresni
az olvasók.
Az olvasóteremben lehetett nyomtatni, szkennelni és faxolni. Egy helyen meg lehetett
találni a legfontosabb kézikönyveket, tananyagokat, kurrens magyar és külföldi folyóiratokat. Az aktuális évfolyam számai mellett a legkeresettebb folyóiratok öt-tíz éves
évfolyamait. Több mint ötven férőhelyen lehetett olvasni, tanulni. Rendszeresen tartottak
könyvtári órákat, előadásokat, kiállításokat és rendezvényeket.

8
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Az informatikai fejlődést pályázati, illetve alapítványi források felhasználásával
követhette a könyvtár. A gépeket, az LCD-monitorokat és nyomtatókat a Korszerű Rendőrtisztképzés Alapítvány támogatásával és a Könyvtártámogatási Pályázaton nyert
pénzen szerzeték be, vagy korszerűbbre, nagyobb teljesítményűre cserélték a már avultakat. Beszereztek egy digitális fényképezőgépet és egy laptopot is. A WIFI-szolgáltatás
segítségével saját mobileszközön is használható volt az internetes szolgáltatás.
Könyvtárközi kölcsönzés

Az RTF könyvtárában található szakanyagból – egyedi jellege miatt – az ország minden
részéről különböző közkönyvtárak vagy felsőoktatási könyvtárak kértek rendszeresen
könyveket könyvtárközi kölcsönzés keretein belül. A máshol nem található rendészeti
és bűnügyi tudományok anyagait igényelték leggyakrabban.
Könyvtárközi kölcsönzés alakulása 1999–2009 között
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4. ábra. Könyvtárközi kölcsönzés 1999–2009
Forrás: KSH adatszolgáltatás alapján a szerző

Együttműködés, kapcsolatépítés
Rendőrtiszti Főiskola az 1970-80-as években sok segítséget kapott a Szovjetunió belügyi szerveitől, tanintézeteitől. A szocialista rendőrtisztképző és állambiztonsági főiskolákkal, intézményekkel építette a kapcsolatokat. Ebben az időben sok rendőr tanult
a Szovjetunióban.
A könyvtár a hazai rendszeren belül együttműködött a képzés szakiránya szerint
azonos gyűjtőkörű és feladatkörű könyvtárakkal, szakmai és információs központokkal
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és hasonló képzést folytató intézményekkel (Adyligeti, Miskolci, Budapesti, Csopaki,
Körmendi, Szegedi Rendészeti Szakközépiskola).
Az évek folyamán rendszeressé vált a szakmai kapcsolat a könyvtárak között, kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vett igénybe vagy szolgáltatásokat nyújtott más
könyvtáraknak, intézményeknek. A kutatómunkához szükség volt a külső, de profilban hozzáillő könyvtárakkal a kapcsolattartás. Jó kapcsolatot építettek ki az Országos
Kriminológiai Intézettel, a Bűnügyi Szakértői Kutató Intézettel,9 a Rendőrmúzeum
könyvtárával, a Közép-európai Rendőrakadémiával (KERA) (Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA), BM Vezetőképző-Továbbképzési és Tudományszervezési Intézettel,
mivel tevékenységi körük kapcsolódott a főiskola oktatásához. Fogadták a kutatókat
és segítették a munkájukat. Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai a főiskolán nem
található könyveket biztosítottak.
A könyvtár ugyancsak jó kapcsolatot épített ki az azonos gyűjtőkörű és feladatkörű
intézményekkel és könyvtáraikkal, szakmai és információs központokkal, sőt külföldi
intézményekkel és szervezetekkel is kiadványcsere céljából, ami hatékonyabbá tette
a könyvtári tájékoztató munkát. A cserében érintett kiadványok: a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, az Országos Kriminológiai Intézet Kriminológiai Tanulmányai,
Miskolci Egyetem Doktorandusz hallgatóinak, Pécsi Tudományegyetem ÁJK doktori
iskolájának, a Szegedi Pólay Elemér Alapítvány Könyvtárának stb. kiadványai.
Az Európai Unió által beindított ERASMUSpályázati rendszerben a főiskola is nagyszámú hallgatóval vett részt. A külföldi hallgatók tanulmányait, gyakorlatát segítendő
a Bologna-folyamatba a könyvtár is bekapcsolódott könyvtárbemutatókkal, adatbázisokból adatgyűjtéssel, idegen nyelvű könyvek beszerzésével és technikai segítséggel.
A könyvtár rendszeres szakmai segítséget nyújtott a meglévő vagy az újonnan alakuló rendőrképző iskoláknak. Folyamatosan épült a kapcsolat a könyvtári dolgozókkal
a többi képzőiskolában. Az adatbázisokat rendszeresen használták, könnyű volt a keresés
és hasznos információkat adott.
A könyvtár személyi állománya
A kis létszámú könyvtár előnye, hogy az ott dolgozóknak biztosítja a változatosságot,
a pörgést a könyvtári munkában, így volt ez a főiskolán is.
A könyvtárban jellemzően 5 főfoglalkozású könyvtáros dolgozott. Feladatuk volt
a tájékoztatás, a tudományos információ gyűjtése, feldolgozása, tárolása, visszakeresése és terjesztése. Folytattak irodalomkutatást, témafigyelést, bibliográfiák készítését
a könyvtár belső adatbázisából vagy külső forrásokból. A könyvtárba fel nem lelhető
könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel biztosították az olvasóknak.
A könyvtári munkát a könyvtárosok megosztottan végezték. A könyvrendeléstől
a feldolgozáson át, a könyvek, a folyóiratok olvasóhoz kerülésig. A munkakörök meg
voltak határozva, de a gyakori helyettesítések és a leépítés miatt átfogó tájékozottságra
volt szükség a munkatársak részéről. 2006-tólaz addig 5 fő stabil létszám leépítés miatt
4 főre csökkent. Ezzel megnőtt a teher a megmaradt könyvtárosokon. A nehézségek
9
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ellenére a könyvtári menedzsment célja volt, hogy a munkatársak kedvvel, hatékonyan
és eredményesen dolgozzanak.
Rendőrtiszti Főiskola könyvtárvezetői:
Pásztor Mihályné Benkő Mária
1971–1973
Belovári Gézáné Madarász Julianna
1973–1978
Nagy Mária
1978–1989
Pázmán Péterné
1989–2004
Révészné Berecz Ibolya
2004–2008
Takácsné Egyed Veronika
2008–2011
(–2014 EKKL)
(Rendőrtiszti Főiskola jogutódlással történő megszűnéséig).
Összegzés
A felsőoktatási könyvtár feladata volt, hogy támogassa a magas színvonalú oktatást,
a kutató munkát, és tanulást segítő információs szolgáltatást végez. Mindenkor az oktatás
igényeinek megfelelően alakítja, végzi és szervezi a hallgatók, tanszékek, külsős érdeklődők könyvtári ellátását. A korszerű felsőoktatási könyvtár a változó körülményekre,
követelményekre rugalmasan reagál. Figyelemmel kíséri az oktatás permanens változását,
fejlődését, és a gyűjteményének profilját folyamatosan karbantartja. Az új témakörök,
tantárgyak, tanszékek, intézetek létrejötte mindig inspiráló hatást fejt ki a könyvtári
háttérre is. Fontos, hogy mindenkor felhasználóbarát legyen és járuljon hozzá a jelentős
szakmai minőség megteremtéséhez.
Hogy létrejöhessen egy új oktatási egység, ahhoz az alapos előkészítő munka elengedhetetlen. Ekkor a könyvtárnak fontos szerepe van, milyen anyaga van és mit kell
beszereznie.
A Bologna-rendszer magával hozta az akkreditáció kívánalmát az oktatói karban,
és a tudományos fokozatok elérésének igényét. Ehhez a kutatók gyakran olyan igényekkel léptek fel a könyvtár felé, amelyek nem kapcsolódtak szorosan a gyűjtőkörhöz,
így a tudományos kutatások támogatásához a könyvtárosok gyakran igénybe vették
és bonyolították a könyvtárközi kölcsönzéseket.
Nagy segítséget jelentett a rendelkezésre álló elektronikus adatbázis, az EISZ (Elektronikus Információs Szolgáltatás), de főként az EBSCO hatalmas adatbázisa. A magyar
folyóirat-adatbázisok közül a MATARKA népszerű a könyvtárhasználók körében.
Szakfolyóiratok válogatásával és bibliográfiák összeállításával az elektronikus levelezést használva ajánlott a könyvtár a potenciális érdeklődők számára az idegen nyelvű
szakirodalmat.
Hozzájárulva a főiskola tudományos tevékenységéhez 2011 tavaszán a könyvtárosok elkészítették az oktatói kar 2000–2010-espublikációs bibliográfiáját, amelyet nem
adtak ki.
2012. január 1-jével megkezdte működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Még
annak az évnek az elején létrehozták a három könyvtár összevonásával az Egyetemi
Központi Könyvtár és Levéltárat. A Központi Könyvtár a Ludovika főépületében kapott
helyet.
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Az EKKL életében az első lépés volt az RTF és a KTK könyveinek 2 017-bentörténő
összevonása. A HHK és tagkönyvtárai az eredeti helyükön folytatják a munkát.
A Levéltár bizonyos szempontból önálló egységként, de a központi könyvtár főigazgatójának vezetésével működik.
Felhasznált irodalom
A Rendőrtiszti Főiskola Ideiglenes Szervezeti és működési szabályzata, Rendőrtiszti Főiskola
10-1659/1972.
A Rendőrtiszti Főiskola Szervezeti és Működési szabályzata, Rendőrtiszti Főiskola, 10-1529/1976.
Fórizs Sándor: Nemzetközi kapcsolatok, pályázati munka, könyvtár, hallgatói szálló. In Németh
Zsolt (szerk.): Tiszteletkötet Sárkány István 65. születésnapjára. Budapest, RTF, 2 010. 157–177.
Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. Kulturális Közlöny, XLVI. (2002), 5 . 228.
RTF könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzat 1983.
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VII. FEJEZET.
GONDOLATOK SPORTRÓL ÉS TUDOMÁNYRÓL

Vákát

Az RTK és a sport

Freyer Tamás1
A Rendőrtiszti Főiskolának és jogutódjának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának képzési rendszerében kiemelkedő terület a sport. Megjelenik
az oktatásban, a kiképzésben, a hallgatók nevelésében és a tudomány területén is.
Sport az oktatásban és a kiképzésben
A hallgatók először a sporttal az alkalmassági vizsgálatok során találkoznak, ahol bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a Belügyminisztérium és a Kar fizikai elvárásainak.
A BM-rendeletekben folyamatosan szabályozott (21/2000, 57/2009, 45/2020) fizikai
követelmények teljesítése után kerülhetnek csak be a képzésbe a fiatalok. A fizikai tesztek
alapképességeket mérnek (állóképesség, erőálló-képesség stb.), amelyek szükségesek
az egyetem és a hivatásos szolgálat követelményeinek teljesítéséhez. A felvételizők felkészülését segítik az egyetemi nyíltnapok, a felvételi előkészítő tanfolyam is.
Azok a jelentkezők, akik felvételt nyernek az intézménybe, hathetes bentlakásos
alapfelkészítésen vesznek részt, ahol mindennapos a testnevelés és a sport. Ennek a felkészítésnek korábban Csopak, majd a Rendőrtiszti Főiskola Széchenyi-hegyi létesítményei, jelenleg pedig a Ludovika Campus világszínvonalú sportkomplexuma szolgálnak
helyszínéül. Ebben a periódusban kezdődik el a rendészeti szocializáció. A jelöltek szoros
napirend szerint hallgatói parancsnokok, kiképzők és testnevelők segítségével ismerkednek a rendészet világával. A korábbi, elsősorban katonai jellegű kiképzést mára már
felváltotta a szakmaspecifikus felkészítés, ahol szakemberek (pszichológusok, pedagógusok, kiképzők) támogatják a beilleszkedést, és vizsgálják alkalmasságát a képzésbe
bekerülő fiataloknak.
Az alapfelkészítés után a testnevelők heti rendszerességgel találkoznak a hallgatókkal. A Főiskola alapítása idején a Jószai János, majd Kázmér Zsigmond vezetésével
a kor elvárásainak megfelelően elsősorban sportágak oktatása (atlétika, labdajátékok,
küzdősportok) és a katonai kiképzés elemei (rendgyakorlatok, menetgyakorlatok stb.)
jelentek meg az oktatásban. Dr Sebestyén László és munkatársai vezették be a hallgatók
önvédelmi felkészítését. A küzdősportok technikái közül kiválasztották azokat, amelyek
alkalmasak voltak a rendőri intézkedések szakszerű és jogszerű végrehajtásához. A jelenlegi rendszerben a szakmaspecifikus rendészeti testnevelés tantárgy keretein belül, a testi
kényszer oktatása mellett, a fizikai felkészítést elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával
egészítjük ki. Az egyetemről kikerülő hallgatóinknak egész pályájuk során felméréseken és a mindennapi munkájuk során is bizonyítaniuk kell fizikai alkalmasságukat.
A testnevelők feladata ezért szerteágazó. Egyrészt fel kell készíteni a hallgatókat a Kar
és a későbbi munkahely követelményeinek teljesítésére (testi kényszer technikái, fizikai
követelmények), másrészt módszereket kell átadni, amelyek segítségével a hallgatók
1
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akár önállóan is képesek fizikai teljesítőképességük fenntartására. Végezetül pedig talán
a legfontosabb feladatuk, hogy megszerettessék a mozgást és a sportot a hallgatókkal.
A hazaiak mellett, az Erasmus Program keretében, megjelentek a külföldi hallgatók is
a testnevelés órákon. Felkészítésük differenciált, hiszen eltérő fizikai állapotban és különböző tudásanyaggal érkeznek egyetemünkre. A testnevelők nemzetközi tapasztalatai
segítik a külföldi diákok oktatását. Az intézmény támogatásával tanulmányutakon vesznek részt tanáraink, ahol bővítik ismereteiket, és bemutatják felkészítési rendszerünket.
Többek közt jártunk már Svédországban, Szlovákiában, Angliában, Törökországban,
Németországban, az Egyesült Államokban, Máltán és legutóbb Portugáliában is.
Az oktatásban tehát a sport egyfajta specializáción esett át, ahol a sportági felkészítés
helyett, a rendészeti területen alkalmazható technikák és módszerek kerültek be a képzésbe. Ezt követően kialakult a rendészeti testnevelés – szakmaspecifikus kiválasztás,
követelmények és módszerek, illetve a testi kényszer –, amely kifejezetten a rendvédelmi
szakemberek felkészítését szolgálja.
Szabadidő- és versenysport
A sport megjelenik hallgatóink és kollégáink mindennapjaiban a versenysport és a szabadidősport formájában. A 90-esévek végéig a hallgatók versenyekre történő felkészítése
kizárólag a testnevelők feladata volt. A hallgatói létszám növekedése és a sportágak
differenciálódása miatt az RTF vezetése – Blaskó Béla és Sárkány István tábornok urak
révén – támogatta a testnevelők sportegyesület-alapítási szándékait. A Rendőrtiszti
Főiskola Diáksportegyesülete és az abból alakuló Szent György SE-nekis ügyvezetője
Kissné Ferencz Éva testnevelő tanárnő volt. Az NKE megalakulása után a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Sportegyesületébe – amelynek elnöke Kovács Gábor r. dandártábornok – integrálódott a korábbi rendészeti kötődésű szervezet. Jelenleg az egyetem
támogatásával a testnevelők és a Sportegyesület szakemberei közösen készítik fel hallgatóinkat versenyeikre.
Az RTF (Rendőrtiszti Főiskola) és az RTK (Rendészettudományi Kar) is hagyományosan indul a Belügyi és az Egyetemi Bajnokságok rendszerében. Elsősorban a küzdősportokban és az atlétikai számokban érnek el sikereket hallgatóink, de a labdajátékok
és az úszás is egyre népszerűbb. Nemcsak indulunk a bajnokságokban, hanem rendszeresen szervezünk is sporteseményeket. A 90-esévek rangos rendezvénye volt az RTF
DSE által elindított Nemzetközi Rendőr Tájfutó Bajnokság, ahol évekig Magyarországon
mérhették össze tudásukat a sportág legjobbjai. Saját versenyünk az évek óta működő
Földharc Bajnokság és az NKE Liga Labdarúgó Bajnokság is. A BM-versenyek közül
a labdarúgás és a judó sportágak lebonyolításában vállaltunk szerepet. Az NKE SE
megalakulását követően hagyományosan megrendezi az Egyetem Sportnapját, ahol a hallgatóink és dolgozóink megismerkedhetnek szakosztályok munkájával. Világszínvonalú
sportlétesítményeink adnak otthont egyetemi bajnokságok döntőinek, világkupáknak,
világjátékoknak is. A hazai és nemzetközi versenysport legjobbjai is versenyeznek létesítményeinkben.
Jónéhány nemzetközi versenyen szerepeltek hallgatóink és kollégáink. Jártak többek
között a Rendőr és Tűzoltó Világjátékon Barcelonában, Orlandóban a Swat Round Up

376

VII. fejezet. Gondolatok sportról és tudományról

Világbajnokságon és a Hollandiában rendezett Rendőr Teremlabdarúgó Világbajnokságon.
Az évek során testnevelőink és sportszakembereink ismerté váltak a hazai sportéletben. Számos országos sportszövetségben és a Magyar Olimpiai Bizottságban is felkérést
kaptak sportszakmai feladatok ellátására.
Sport és tudomány
A sporttudomány eredményei megjelentek mindennapjainkban. Ma már nemcsak
az élsportolók végeznek rendszeresen, előre megtervezett edzéseket, hanem a rendvédelmi szakemberek is tudatosan készülnek szakmájuk fizikai kihívásaira. Tudatos
felkészülést igényel már a fizikai alkalmassági vizsgálat, majd a Kar kondicionális követelményeinek kihívásai és végül pedig a hivatásos állománytól elvárt és rendszeresen
ellenőrzött fizikai teljesítő képesség fenntartása is. Ahogy azt már említettük, a fizikai
felkészítés része azoknak a módszereknek és ismereteknek az átadása, amelyeknek
segítségével a rendvédelmi szakemberek önállóan is képesek lesznek kondíciójuk fejlesztésére, karbantartására. A sporttudományi ismeretek megjelennek a testnevelés órákon.
Alapvető anatómiai, edzéselméleti, táplálkozási és életvezetési információkat kapnak
a hallgatók a foglalkozásokon. Ez a munka már a 90-es években elkezdődött, amikor
a tanszék 1998-bankiadta Egészséges életmód című jegyzetét.
Az évek során számos sporttémájú kutatás kapcsolható a Karhoz. Folyamatos a hallgatók fizikai állapotának mérése, amely alapkutatás segíti a tantárgyi programok követelményeinek alakítását, differenciálását a szakirányok specializációinak megfelelően.
A kutatási adatok felhasználásával készült a 45/2020 BM rendelet fizikai alkalmassági
követelményeinek kialakítása is. A jelentősebb kutatásink vizsgálták a rendvédelem
és a huliganizmus kapcsolatát, a légzés és a teljesítmény összefüggéseit, illetve a legutóbbi a regeneráció felgyorsításának lehetséges módszerét kutatja. Közel 2 0 éve szervezünk az egészséges életmódról szóló konferenciákat, ahová meghívjuk a sporttudomány
legjelesebb szakembereit. Hallgatóink érdeklődnek, és sokan beépítik edzéseikbe is
a sporttudomány legfrissebb eredményeit. Rendszeresen választják szakdolgozatuk,
diplomamunkájuk témájául a sport és a rendvédelem kapcsolatát. Több alkalommal
intézményi TDK-n is indultak tanítványaink. A sport bekerült a Kar Doktori Iskolájának képzési portfoliójába A rendvédelmi munka fizikai aspektusai és a Rendvédelem
és huliganizmus című kurzusokkal.
Ahogy láthatjuk, a sport megjelenik a Kar mindennapjaiban. A hallgatók fizikai
felkészítése mellett azonban talán a legfontosabb feladata az intézmény sportszakembereinek, hogy megszerettessék hallgatóinkkal a sportot. Tanítványaink találjanak egy
olyan mozgásformát, amelyet beépítenek mindennapjaikba. Személyes példájukkal,
későbbi vezetőként sokat tehetnek azért, hogy munkahelyükön a beosztottjaik életének
része lehessen a rendszeres mozgás és a sport. A kutatások egyértelműen bizonyítják,
hogy a rendszeres fizikai aktívitás növeli az egészségben eltöltött évek számát. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a Kar felkészítési rendszerében megfelelő mértékben jelenjen
meg a sport és a testnevelés, hiszen ez az egyik biztosítéka a rendvédelmi szakemberek
hosszú távú, eredményes munkavégzésének.
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Sport a rendészeti felsőoktatásban
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ZÁRÓGONDOLATOK
Egy szervezet életében 50 év hosszú idő. Ezen idő alatt a rendészeti felsőoktatás egyetlen
hazai intézménye, a Rendészettudományi Kar is számos átalakuláson ment keresztül.
A kötetben szereplő tanulmányok sokasága mutatja be az olvasónak a rendészeti
felsőoktatás elmúlt 5 évtizedében bekövetkezett változásokat, a fejlődés állomásait,
a legfontosabb eseményeket, amelyeket az oktatók, a hallgatók és a szervek vezetői
szemszögéből, megtapasztalásaik által tárnak az érdeklődők elé.
A kiadvány elkészítésében közreműködtek az egykori Rendőrtiszti Főiskola (RTF)
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) volt és jelenlegi, a rendvédelmi szervek korábbi és jelenlegi vezetői.
Az intézmény történetének megismerésén túl olvashatunk a volt vezetők szakmai
és tudományos életútjáról, képet kaphatunk a rendészeti felsőoktatás múltjáról, jelenéről. A rendészet mint tudományág megalapozásáról is érdekes tanulmányokat tartalmaz
a kötet.
A Karon folyó tudományos tevékenység igazi elismerése az egyetemi karrá válás
és a Rendészettudományi Doktori Iskola megalapítása. A rendészetről és a rendészettudományról nemcsak a tudományos élet szereplőinek, hanem a gyakorlati szakemberek,
vezetők véleményének is helyt adtak a szerkesztők, ami gazdagítja a vélemények tárházát.
Az intézmény múltját és jelenét bemutató, évtizedeken átívelő történelmi áttekintés
és illusztráció teszi igazán különlegessé a kiadványt, amely betekintést enged a főiskola
múltjába, az egyetem jelenébe, és megismerhető általa annak küldetése. Ennek szerves
részeként külön fejezet mutatja be az egykor az RTF-en, napjainkban az RTK-n tanuló
hallgatók életének elengedhetetlen és meghatározó részét képező sportéletet.
A rendvédelmi szervek és az oktatói állomány közös erőfeszítéseinek eredménye,
hogy évről évre folyamatosan nő a rendészeti felsőoktatás színvonala, hatékonysága,
amiért köszönet illeti valamennyijüket.
Papp Károly BM belbiztonsági államtitkár

383

Vákát

