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„A megbízható embert még ellensége is tiszteli.” 
           /Wass Albert/ 

Illusztráció: police.hu, saját szerkesztés 



A RENDŐRI KORRUPCIÓ VESZÉLYEI 
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A RENDŐRI KORRUPCIÓ SPECIÁLIS JELLEMZŐI 

Szeged, 2019. március 21. 

• Az egyik elkövető hatósági személy, akinek 

épp a társadalom védelmezése lenne a 

feladata 

• Az elkövetők jól ismerik a bűnüldözés 

szabályait és korlátjait 

• Erős összetartás a rendőrök között 
 

Forrás: HVG.hu 

Forrás: saját készítésű fénykép 



AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, 
a megbízhatósági vizsgálatok hazája 

 
• A szesztilalom idején nagy figyelmet kapott a rendőrség 
• 1970-es évek – Knapp-bizottság: New York-i rendőrségen 

széles körű korrupció és morális válság 
• Rendőrök tesztelése „talált” pénztárcákkal 
• Mollen-bizottság ajánlása: 

• célzott és véletlenszerű vizsgálatok 
• kockázatelemzés alapján 
• ügyészi felügyelet 

• A megbízhatósági vizsgálat jellemzői: 
• célzott és véletlenszerű vizsgálatok végrehajtása 
• külön rendőri szerv végzi 
• ügyészi felügyelet nincs 
 

 

Gee Vaucher, OH America 



AUSZTRÁLIA, 
az emberi jogok prioritásának elve 

 

• New yorki minta alapján vezették be, de eltérően 
szabályozva 

• Ausztrál Integritás Bizottság jóváhagyása 
szükséges 

• Célzott vizsgálatok 

• Megbízható információn alapuló gyanú esetén  

• Véletlenszerű vizsgálat tilos az emberi jogokra és 
szabadságra gyakorolt negatív hatása miatt Illusztráció: Getty Images  



MAGYARORSZÁG, 
a keményvonalas szabályozás követője  

• 2011-től a Nemzeti Védelmi Szolgálat hajtja végre 

• Ügyészség felügyelete 

• Célja: 
- korrupt tisztviselők kiszűrése 
- generális és egyéni prevenció 

• Provokáció megengedett, de csak a vizsgált 
személy döntési szabadságának biztosítása mellett 

• Célzott és véletlenszerű vizsgálat 

• Állománycsoportos elrendelés lehetősége 

• Szigorú időbeli korlátok 

• Utólagos tájékoztatási kötelezettség 
 

 

Forrás: Terrorelhárítási Központ 



A MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT TÍPUSAI 

Szeged, 2019. március 21. 

„KEMÉNYVONALAS” MEGKÖZELÍTÉS 
 
• Kockázatértékelésen alapul a vizsgálat alá 

vontak kiválasztása 
• Véletlenszerű ellenőrzések is 
• Elkülönült felügyeleti szerv 
• Eltérő szabályozások a provokáció és aktív 

felbujtás terén  

„PUHAVONALAS” MEGKÖZELÍTÉS 
 
• Csak gyanú esetén  
• Véletlenszerű ellenőrzés tilalma 
• Emberi jogok tiszteletben tartásának 

elsődlegessége 
 



MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT –  
KISSTÍLŰ GAZDASÁGI KORRUPCIÓ 

• Bemutatkozó e-mail a gazdasági 
rendőrfőkapitány-helyettesnek 

• A tárgyalótiszt háztartási gépek 
kereskedelmével foglalkozó egyéni 
vállalkozó 

• Az eljárás alá vont telefonon felvette a 
kapcsolatot elöljárója utasítására a 
tárgyalótiszttel 

• Személyes találkozó – 30 000 Ft értékű 
vásárlási utalvány átadása 

• Hangsúlyozta az eljárás alá vont, hogy 
nem döntéshozó. Előnyben részesítésre 
nem tett ígéretet 

• A helyszínt elhagyta, elfogták 

VÉDEKEZÉSI TAKTIKA: 
• Tényekre és bűnösségre is kiterjedő 

beismerő vallomás 
ÍTÉLET: 
§ Vesztegetés elfogadásának bűntette 
§ 1 év szabadságvesztés 2 év próbaidőre 

felfüggesztve, 100 napi tétel – napi tételenként 
1000 Ft pénzbüntetés, lefokozás 

Illusztráció: shutterstock.com 



NAGY HORDEREJŰ GAZDASÁGI KORRUPCIÓ 
 

• Nyomozás, adatgyűjtés 
• Nincs megbízhatósági vizsgálat 
• Vezető beosztású rendőr vállalja, hogy a 

rendőrségi beszerzéseket ugyanazoknál a 
vállalkozóknál bonyolítja 

• 8 éven keresztül folytatja tevékenységét 
• Több mint 5 000 000 Ft bizonyított jogtalan 

előny 
• Nincs is döntési jogköre a beszerzések 

elbírálása során 
 

ÍTÉLET: 
§ üzletszerűen elkövetett vesztegetés 

elfogadásának bűntette 
§ 2 év 6 hónap szabadságvesztés, 100 

napi tétel – napi tételenként 5 000 Ft 
pénzbüntetés 

§ 5 153 000 Ft vagyonelkobzás 

Illusztráció: Celag.org 

Illusztráció: Getty Images  



MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT 

ÍTÉLET: 
§ Általa elkövetett korábbi bűncselekmény: egy 

jármű adatainak jogosulatlan lekérdezése 
gyerekkori barát kérésére 

§ 2 ügy egyesítése 
§ Hivatali visszaélés, 2 rendbeli hivatalos 

személy által elkövetett közokirat-hamisítás 
§ 1 év  börtönbüntetés 2 év próbaidőre 

felfüggesztve, 1 év rendfokozatba visszavetés 

§ Előzetes mentesítés, de kötelező leszerelés 

A KIALAKÍTOTT ÉLETHELYZET: 
• közlekedési tábla kidöntésével járó baleset 
• sofőr (hölgy tárgyalótiszt) a helyszínen 
• férfi tárgyalótiszt később megjelenik 
Egyszeri kapcsolatteremtés – 1 baleseti 
helyszínelővel 
Kérés: a baleset okozójaként a férfit tüntesse fel 
Kérésnek eleget tesz, pénzt nem kér a rendőr 

 
            Feljelentés: közokirat-hamisítás,  
              kötelességszegés szolgálatban 

– RENDŐRI INTÉZKEDÉS – KISSTÍLŰ 

Illusztráció: blastingnews.com 

Illusztráció: Police.hu 



RENDŐRI INTÉZKEDÉS – NAGY HORDEREJŰ KORRUPCIÓ 

• Nyomozás, adatgyűjtés 
• Nincs megbízhatósági vizsgálat 
• Nyugat-Európában élő szerb 

állampolgárok tartózkodásának 
legalizálása átléptető bélyegző jogtalan 
elhelyezésével és jogtalan adattári 
bejegyzések létrehozásával 

• 52 544 880 Ft jogtalan előny  
     egy ismeretlen szerb közvetítőtől  
     (100 euro/útlevél) 
• Üzletszerűség 
• Bűnszervezet nem került felderítésre 

ÍTÉLET: 
• 1735 rb. üzletszerűen, hivatali kötelezettségét 

megszegve elkövetett hivatali vesztegetés 
elfogadásának bűntette  

• 1724 rb. hivatalos személyként elkövetett 
közokirat-hamisítás bűntette  

• 5 év szabadságvesztés, 4 év közügyektől eltiltás,  
     52 544 880 Ft vagyonelkobzás 

Illusztrációs: shutterstock.com 



 

MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT – CSAK SZABÁLYOSAN  
A KITALÁLT ÉLETHELYZET: 
• a védelmi tiszt menyasszonya egy 

idegen férfival találkozgat 
• a férfi gépkocsijának rendszáma 

alapján kért segítséget az érintett 
azonosításában 

A VIZSGÁLAT: 
• a járműnyilvántartásból lekérte a 

gépjárművet  
• a tulajdonos adatait kiadta 

tárgyalótisztnek, aki 
     50 000 Ft-ot tett le a vádlott asztalára 
• „barátságukra tekintettel segített”, 

de a pénzt nem adta vissza… 
 

VÉDEKEZÉS: 
• mintegy 1 hónappal korábban 

ismerkedett meg a védelmi tiszttel, 
aki az edzőtermében bérletet vett  

• a felajánlott pénzt nem fogadta el, 
ahhoz nem is nyúlt, a 
parancsnokának jelenteni kívánta az 
esetet 

 ÍTÉLET: 
§ a tárgyalótiszt a megbízhatósági 

vizsgálat lefolytatása előtt már  
megismerkedett a vádlottal, melyről 
vallomást nem kívánt tenni, 
titoktartási kötelezettségre 
hivatkozva          FELMENTÉS 

 „Ha a megbízhatósági vizsgálat alakszerű elrendelését megelőzően, olyan jellegű titkos 
információgyűjtés történt, amelyet az Rtv. 7/B. § (1) bekezdése csak az elrendelést követően 
tesz lehetővé a megbízhatósági vizsgálat eredménye bizonyítékként nem használható fel.” 

Illusztráció: James Garcia: The Neverending Story: Blank Notebook Diary – August 6, 2015, borítókép 



Szeged, 2019. március 21. 
Megbízhatósági vizsgálatok alkalmazásával 

nem csak a korrupciós bűncselekmények 
deríthetők fel.  

A megbízhatósági vizsgálat az egyszeri 
kapcsolatba lépésen alapult, előzetes 

kapcsolatteremtésre és bizalomépítésre 
nem került sor. 

MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT – ERRE TALÁLTÁK KI  
KIALAKÍTOTT ÉLETHELYZET: 
• betöréses lopás helyszínének berendezése 
• a helyszínen 91 269 Ft és 300 euró elhelyezése, 
• a bűncselekmény bejelentése 

• A helyszíni szemle lefolytatására egy bűnügyi                                     
helyszínelő ment ki társával. 

• A helyszínelő észrevette a csapdapénzt, társát a 
szobából kiküldte, a 300 eurót eltette. 

• Fényképes és jegyzőkönyvi rögzítés nem történt.  
• Társának nem szólt, elöljárónak nem jelentette. 

ÍTÉLET: 
Szolgálati visszaélés bűntettében és lopás 

vétségében bűnös. 

Illusztráció: Getty Images  



MEDDIG MEHET EL A TÁRGYALÓTISZT, 

ÍTÉLET: 
§ Felmentés 
§ Több katonai bűncselekmény nem kerül 

elbírálásra. Ezekben nem történt feljelentés. 
 
 

A KIALAKÍTOTT ÉLETHELYZET: 
• dekoratív, közvetlen női tárgyalótiszt 
• helyi ingatlanokkal kapcsolatos információk 

kérése 
Háromszori kapcsolatteremtés – 1 rendőrrel 
1. kátyúba hajtás (bizalomépítés) 
2. „másodállás” ajánlás, „sétakocsikázás” 
3. jogtalan adatszolgáltatás, 50 000 Ft átadása 
 
Nem megállapítható, hogy a pénzt a rendőr a 
jogtalan adatszolgáltatásért cserébe, vagy a 
„másodállás” elvégzéséért veszi át. 
Erős testi vonzalom a tárgyalótiszt iránt. 
. 

–  AVAGY A CÉL SZENTESÍTI-E AZ ESZKÖZT? 

Illusztráció: blastingnews.com 

„a hatósági beavatkozás még megbízhatósági vizsgálat esetén sem mehet át a direkt, aktív 
bűncselekményre való felbujtásra, esetleg olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak lehetnek 
a vizsgálat alá vont személy testi vonzódásának manipulálására is” 

Illusztráció: kumparan.com 



A MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS 
FELVETÉSEK, JOGI PROBLÉMÁK 

 
• A világ minden táján megosztja a szakembereket és a közvéleményt. 
• Preventív hatása – egyes elkövetési magatartásoknál – 

megkérdőjelezhetetlen. 
• Bűncselekménynek tekinthető-e, ha a rendőr a mesterséges 

élethelyzet során követi el a vesztegetést?  
• Szakmai felvetés: 

• Bűnüldözés vagy prevenció a vizsgálat célja? 
• A megbízhatósági vizsgálat a bűnüldözés csődje? 

• Erkölcsi kérdés: 
• Felhasználható-e a bizalomépítésre a rendőr testi vonzalma, 

sajnálata, segítőkészsége, jószívűsége, együttérzése vagy esetleg 
félelme? 

Szeged, 2019. március 21. Illusztrációs: shutterstock.com 



MIRE JÓ A MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT? 

• Kisstílű korrupciós 
cselekményekre a preventív 
hatása egyértelmű. 

• Rendőrök óvatosabbá váltak. 

• Amire kitalálták (elhagyott 
pénztárca), arra majdnem 
tökéletes. 

• Állampolgárok „sarcolása” 
csökkent. 

• Az állampolgárok rendőrökbe 
vetett bizalma nőtt. 

  

• Nagy horderejű korrupciós 
cselekményekre nincs 
preventív hatása. 

• A kisstílű bűncselekményektől 
a szervezettség és 
üzletszerűség felé tereli az 
elkövetőket. 

• Közvetett módon 
hozzájárulhat a szervezettség 
és üzletszerűség látenciában 
maradásához. 

  

Illusztráció: Getty Images  



MIÉRT ALKALMATLAN A NAGY HORDEREJŰ KORRUPCIÓ 
FELDERÍTÉSÉRE? 

KIISMERHETŐ 
 
• 30 nap kevés a bizalom építésre. 
  

Akivel 30 napnál régebben kapcsolatban 
van a rendőr, azzal nyugodtan „üzletelhet”. 
 

• Csak egyszeri pénz felajánlás 
engedélyezett. 

 
Ha valaki másodszor ajánlja fel a pénzt, 
akkor „el lehet fogadni”. 

 
Illusztráció: Getty Images  



ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Szeged, 2019. március 21. 

 Kisstílű korrupciós cselekményeket elkövetők 
felderítése során betölti szerepét, így alkalmazása 
javasolt. 

 A szervezetten vagy üzletszerűen elkövetett 
cselekmények felderítésére más eszközöket kell 
alkalmazni. 

 Vizsgálat alá vont érzelmeinek manipulálását kerülni 
kell. 

 Direkt aktív bűncselekményre való felbujtása 
megengedhetetlen.  

 A tapasztalatok alapján célszerű a jogi szabályozás 
rendszeres felülvizsgálata. 

 

Illusztráció: depositphotos.com 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Korrupciós kockázat, a korrupció kockázata? 
A csekély súlyú és a nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai 
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