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BODA JÓ ZSEF

A nem zet biz ton sá gi kép zés hely ze te 
Ma gyar or szá gon

A nem zet biz ton sá gi ki fe je zés iga zá ból csak a rend szer vál tás sal je le nik meg a
ha zai köz tu dat ban. Az Or szág gyű lés 1990. ja nu ár 25-én fo gad ta el a kü lön le -
ges tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek át me ne ti sza bá lyo zá sá ról szó ló
1990. évi tör vényt, és meg szü le tett a 26/1990. (II. 14.) mi nisz ter ta ná csi (MT)
ren de let a nemzetbiztonsági fel ada tok el lá tá sá nak át me ne ti sza bá lyo zá sá ról. 

A kü lön le ges tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek en ge dé lye zé sé nek
át me ne ti sza bá lyo zá sá ról szó ló 1990. évi X. tör vén  nyel mó do sí tott 1974. évi
17. tör vény ere jű ren de let 11. §-ának (7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Mi nisz ter ta nács a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi fel ada tai
el lá tá sá ról a kö vet ke ző ket ren de li:

1. § (1)
Az 1990. évi X. tör vény 2. §-ában és az 1974. évi 17. tvr. 4. §-ában meg ha -
tá ro zott fel ada to kat
a) a nemzetbiztonsági szol gá lat;
b) az in for má ci ós szolgálat;
c) a ka to nai biz ton sá gi szol gá lat;
d) a ka to nai fel de rí tő szolgálat(a to váb bi ak ban együtt: szol gá la tok) lát ja el.1

Az MT-rendelet alap ján jött te hát lét re a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, az In for -
má ci ós Hi va tal mint polgári nemzetbiztonsági szolgálat, a Ka to nai Biz ton sá -
gi Hi va tal, és a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal pe dig katonai nemzetbiztonsági
szolgálatként.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szó ló 1995. évi CXXV. törvény meg je -
le né sé vel kap tunk azu tán tisz ta ké pet ar ról, hogy mely szer ve ze te ket so rolt a
jog sza bály al ko tó a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kö zé.

Az Or szág gyű lés a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak fenn tar tá sa és
al kot má nyos rend jé nek vé del me ér de ké ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
al kot má nyos mű kö dé sé ről a kö vet ke ző tör vényt al kot ta:
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A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

1. § A Ma gyar Köz tár sa ság nemzetbiztonsági szolgálatai
a) az In for má ci ós Hi va tal,
b) a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
c) a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal,
d) a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal,
e) a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

 (a to váb bi ak ban együtt: nem zet biz ton sá gi szol gá la tok).
2. § (1) Az In for má ci ós Hi va tal, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal és a Nem zet biz -

ton sá gi Szak szol gá lat (a to váb bi ak ban együtt: pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok), a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal és a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
(a to váb bi ak ban együtt: ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok) a Kor -
mány irá nyí tá sa alatt ál ló, or szá gos ha tás kö rű, önál ló gaz dál ko dást foly -
ta tó költ ség ve té si szervek.2

Ter mé sze te sen a biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi kö rül mé nyek vál to zá sa, és az
új kül ső és bel ső biz ton sá gi fel ada tok mi att vál to zott a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok alá ren delt sé ge, szer ve ze ti fel épí té se, sőt egyes ese tek ben fel adat -
rend sze re is, va la mint új tit kos in for má ció gyűj té sé re jo go sult rend vé del mi és
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ala kul tak.

Tör té ne ti vis  sza te kin tés

A má so dik vi lág há bo rú vé gé től az öt ve nes évek ele jé ig az ál lam vé del mi szol gá -
la tok tag jai szá má ra tan fo lya mo kat (nyo mo zói, tá jé koz ta tói) szer vez tek. Eb ben
az idő szak ban cse rél ték le az elő ző rend szer szak ér tői ál lo má nyát, egy a szo cia -
lis ta rend szer hez hű, de szak mai is me ret tel nem iga zán fel vér te zett gar ni tú rá ra.
Ezért az Ál lam vé del mi Ha tó ság (ÁVH) 1948-as meg ala ku lá sa után az egyik fő
fel adat az ál lo mány fel ké szí té se volt, ame lyet az ÁVH ta nul má nyi osz tá lya ter -
ve zett, szer ve zett, és irá nyí tott. 1951-től a kép zés a Dzer zsinsz kij Tisz ti Is ko lán
és a Szov jet uni ó ban folyt. A Bel ügy mi nisz té ri um Ide gen nyel vi Fő is ko la 1958-
as meg ala kí tá sá val meg kez dő dött a kül ső ál lam biz ton sá gi vo nal szak em be re i -
nek há rom éves kép zé se. A Rend őr tisz ti Aka dé mi án 1959-ben két éves kép zés
vet te kezdetét.3
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 3 Jobst Ág nes: A tit kos szol gá lat ok tu do má nya az ok ta tás és a tan anyag ok tük ré ben – 1945 után. In: Csó -

ka Fe renc (szerk.): Szak szol gá lat Ma gyar or szá gon, avagy ta nul má nyok a hír szer zés és tit kos adat -
gyűj tés vi lá gá ból 1785–2011. Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat, Bu da pest, 2012, 421. o. 
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A BM Tar ta lé kos Tiszt kép ző Is ko lán a kép zés 1967-ben kez dő dött (24 hó -
nap), ahol a BM szer vek szá má ra ké pez ték a tar ta lé kos tisz ti után pót lást. Az
ál lam biz ton sá gi szol gá la tok szá má ra az 1971–1990 kö zött a Rend őr tisz ti Fő -
is ko la (RTF) ál lam biz ton sá gi tan szé kén ok tat ták szin te a tel jes tisz ti ál lo -
mányt, a ka to nai hír szer zők ki vé te lé vel. Ré szük re a Zrí nyi Mik lós Ka to nai
Aka dé mi án lét re hoz tak egy spe ci á lis, úgy ne ve zett D ta go za tot. 

1973-tól pe dig az RTF szak ta ná rai és az ál lam biz ton sá gi hall ga tók egy ré -
sze a Szov jet uni ó ban ta nult. Az RTF nap pa li és le ve le ző ta go za ta in po li ti kai
nyo mo zó szak ra (ál lam biz ton sá gi) 1990-ig, ka to nai el há rí tó nak 1973-ig, ide -
gen nyel vi szak ra pe dig 1973-ig le he tett je lent kez ni.

A BM-hez tar to zó ál lam biz ton sá gi szer vek tiszt he lyet te si és ké sőbb a
zász ló si ál lo mány kép zé se bel ső szak tan fo lyam ok for má já ban és a BM Kun
Bé la Zász lós kép ző Is ko lán zaj lott.

A rend szer vál to zás kö vet kez mé nye ként meg szűnt az Ál lam biz ton sá gi Fő -
cso port fő nök ség, és új nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lét re ho zá sá ra ke rült sor.
Az Ál lam biz ton sá gi Fő cso port fő nök ség meg szű né sé vel szin te egy idő ben, a
ki lenc ve nes évek ele jén be szün tet ték az ál lam biz ton sá gi kép zést is a RTF-en. 

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok el ső sor ban to bor zás út ján az egye te mek -
ről és fő is ko lák ról köz vet le nül vet ték fel mun ka tár sa i kat, akik szá má ra bel ső
szak mai tan fo lya mo kat, to vább kép zé se ket szer vez tek. 

Elő ször a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ok ta tó i ban ve tő dött fel,
hogy el kel le ne in dí ta ni a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szá má ra a fő is ko lai
és egye te mi szin tű kép zést. El ső lé pés ként ki dol goz ták az akkreditációhoz
szük sé ges ok má nyo kat, és ezek el fo ga dá sa után meg ala kult a Nem zet biz ton -
sá gi Szak cso port (2005–2009), majd a nem zet biz ton sá gi tan szék, amely
2009 és 2012 kö zött mű kö dött. A kép zés alap- és mes ter sza kon, va la mint a
dok to ri is ko lá kon folyt.4

Nem zet biz ton sá gi kép zés 
a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem 
Nem zet biz ton sá gi In té ze té ben

A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem meg ala ku lá sá val szin te egy idő ben ve tő -
dött fel az igény, hogy a ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál -
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lo má nya szá má ra is a spe ci á lis igé nyek nek meg fe le lő egye te mi szin tű kép zé -
sek in dul ja nak el.

A megalakulástól a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak megindításáig

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tag jai ré szé re nyúj tan dó fel ső ok ta tá si kép zé -
se ket a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ről, va la mint a köz igaz ga tá si, ren dé -
sze ti és ka to nai fel ső ok ta tás ról szó ló 2011. évi CXXXII. tör vény sza bá lyoz za.

Általános rendelkezések

1. § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem re (a to váb bi ak ban: egye tem),
b) az ál ta la foly ta tott ál lam tu do má nyi és köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai,

nemzetbiztonsági, va la mint nem zet kö zi és eu ró pai köz szol gá la ti fel ső ok -
ta tá si te vé keny ség re, to váb bá az az zal ös  sze füg gő szol gál ta tó és igaz ga -
tá si te vé keny ség re, ide ért ve azon te vé keny sé get is, ame lyet az egye tem
Ma gyar or szág te rü le tén kí vül foly tat,

3. § 4. nem zet biz ton sá gi fel ső ok ta tás: a nem zet biz ton sá gi ága zat szak em be re -
i nek fel ké szí té se ér de ké ben in dí tott nem zet biz ton sá gi alap kép zé si szak,
va la mint a hoz zá kap cso ló dó mes ter kép zé si szak5;

A nem zet biz ton sá gi kép zés meg szer ve zé se, el in dí tá sa és vég re haj tá sa cél já ból
az egye tem fenn tar tói tes tü le té nek 2011. 08. 19-én el fo ga dott 3/14/2011. szá -
mú ha tá ro za tá val 2012-ben meg ala kult a Nemzetbiztonsági Intézet (NBI). Az
egye te men a tu do má nyos rektorhelyettes alá ren delt sé gé ben mű kö dik az NKE
Nem zet biz ton sá gi In té ze t. 

A Nem zet biz ton sá gi In té zet lét re ho zá sá val lét re jött a tit kos szol gá la ti esz -
kö zök al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zott szer ve ze tek szak em ber-után pót lá sá nak
bá zi sa. In du lá sa kor az in té zet nek két tan szé ke volt, a ka to nai és a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi tan szék. 

Az In for má ci ós Hi va tal, az Al kot mány vé del mi Hi va tal, a Nem zet biz ton -
sá gi Szak szol gá lat ve ze tői ki nyil vá ní tot ták együtt mű kö dé si szán dé ku kat ab -
ban, hogy a tel jes kép zé si szer ke zet ben a kép zés a kö vet ke ző év ben, va gyis
2013-ban kez dőd het. A meg ren de lő szer ve ze tek szán dé ka alap ján a kép zés az
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 5 A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ről, va la mint a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai fel ső ok ta tás ról
szó ló 2011. évi CXXXII. törvény1. § a) és b); 3. § 4. pont.
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kez de tek kor el ső sor ban le ve le ző for má ban tör tént, a hall ga tók be is ko lá zá sa
zárt rend szer ben zaj lott. A tan szé ke ket a Hun gá ria kör úti ob jek tum ban he -
lyez ték el, az ok ta tás pe dig ott, és más egyéb egye te mi te lep he lye ken va ló-
sult meg. A nem zet biz ton sá gi kép zés je len lé te az egye te men azt cé loz ta, hogy
az ott fo lyó va la men  nyi kép zés ben, és az egye tem min den hall ga tó já ban
meg erő sí tse a nem zet biz ton sá gi tu da tos ságot. 

A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ide ig le nes sze ná tu sa a 2012. ok tó ber
3-i ülé sén jó vá hagy ta a nemzetbiztonsági alap- és mesterképzés szak tan ter -
ve i nek mó do sí tá sát. 

A 2012. ok tó ber 26-án meg tar tott bel ügy mi nisz te ri ok ta tói ál lo mány gyű -
lé sen meg ha tá ro zot tak alap ján a Nem zet biz ton sá gi In té zet a fo ko za tos ság el -
vét be tart va el ké szí tet te a nem zet biz ton sá gi alap szak terrorelhárítási speciali -
zációra vo nat ko zó ja vas la tot a had tu do má nyi és hon véd tiszt kép ző ka ron
akk re di tál va, ame lyet a sze ná tus tá mo ga tott a 2015. áp ri lis 29-i ülé sén, a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi alap szak ter ve ze tét (ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re -
di tál va), amely 2017. szep tem ber 1-jén kez dő dött, a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi mes ter szak ter ve ze tét (ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re di tál va, ame lyet a
sze ná tus tá mo ga tott a 2017. szep tem ber 13-i ülé sén).

A bel ügy mi nisz ter a fel adat-meg ha tá ro zó ér te kez le ten stra té gi ai cél ként
ha tá roz ta meg és fel ada tul szab ta a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet -
biz ton sá gi In té zet pol gá ri nem zet biz ton sá gi tan szé ke szá má ra az önál ló pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi alap- (2017) és mes ter szak (2018) lé te sí té sét.

En nek meg fe le lő en 2013 őszé től mind az alap-, mind a mes ter kép zés ben
meg kez dő dött a kép zés a ka to nai és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak irá nyon. 

Az alapképzés cél ja ként ha tá roz ták meg nemzetbiztonsági szakértők kép -
zé sét a spe ci á lis ren del te té sű nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint más
meg ren de lők szá má ra. Kö ve tel mény a kor sze rű ál ta lá nos és szak tu do má nyi,
el mé le ti és gya kor la ti is me ret, to váb bá nem zet biz ton sá gi szak mai, szak tech -
ni kai, jo gi, kri mi no ló gi ai, kri mi na lisz ti kai, pszi cho ló gi ai, in for ma ti kai, biz -
ton ság po li ti kai és ide gen nyel vi szak nyel vi is me ret, to váb bá kel lő tu dás a
kép zés má so dik cik lus ban tör té nő foly ta tá sá hoz. 

Kü lön-kü lön meg ha tá roz ták a szak irá nyok kép zé si cél ja it.
A ka to nai nem zet biz ton sá gi specializáció cél jai a kö vet ke zők:

– a hír szer ző szak ág cik lu son ala pu ló mun ka fo lya ma tá nak meg is me ré se, és
az egyes ele mek fel ada ta i nak el sa já tí tá sa;

– a ka to nai el há rí tó szak ág ál tal al kal ma zott mű ve le ti te vé keny ség erő i nek,
esz kö ze i nek és mód sze re i nek meg is me ré se és al kal ma zó ké pes el sa já tí tá sa,
to váb bá a mű ve let tá mo ga tó te vé keny ség ke re té ben al kal ma zan dó elő írá -
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sok nak, a mű ve le ti te vé keny ség meg fe le lő szin tű vég re haj tá sát biz to sí tó in -
for má ci ós rend szer ele me i nek, mű kö dé sé nek, az in for má ció gyűj tés, -fel-
dolgozás és az in for má ció áram lás rend jé nek el mé le ti és gya kor la ti meg is -
me ré se;

– a bé ke mű ve le tek és -missziók hír szer ző, el há rí tó, rá dió elekt ro ni kai és -fel -
derítő esz kö ze i nek, mód sze re i nek el sa já tí tá sa;

– a nyílt for rá sok ból szer zett in for má ci ók (OSINT), a rá dió elekt ro ni kai fel de -
rí tés (SIGINT), a sze mé lyi in for má ció szer zés (HUMINT) el mé le ti és gya -
kor la ti is me ret kö re i nek szé le sí té se;

– a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat nál al kal ma zott elem ző-ér té ke lő el já -
rá sok el mé le ti és gya kor la ti alap ja i nak meg is me ré se, va la mint szak ágspe ci -
fi kus al kal ma zá sá nak el sa já tí tá sa.

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció kép zé sé nek cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek fel adat rend sze re sa já tos sá ga i nak fi -

gye lem be vé te lé vel az esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá nak ter ve zé sé re,
szer ve zé sé re, az egyes szak te vé keny sé gek szak sze rű vég re haj tá sá ra, és
dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek kép zé se;

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség- és fel adat rend szer hez tar to zó mű -
ve le ti és tech ni kai tu dás anyag struk tu rál tabb meg is mer te té se;

– a szak fel ada tok vég re haj tá sát elő se gí tő nem zet biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és
ren dé sze ti szak is me re tek el mé le ti tu dás anya gá nak el sa já tí tá sa mel lett a
gya kor la ti is me ret kö rök szé le sí té se;

– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok kap csán a rend szer szin tű, komp lex gon dol ko -
dás elő se gí té se; 

– a mű ve le ti és tech ni kai szak fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben
tör té nő szak sze rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí tés;

– a fo lya ma to san vál to zó kül ső, tech ni kai kör nye zet ből ér ke ző koc ká za tok ra,
ve szé lyek re és ki hí vá sok ra adan dó ha té kony re a gá lás ér de ké ben a tech ni kai-
szak ér tői is me re tek és tu dás anyag el mé lyí té se, cél ori en tál tabb meg je le ní té se.

A kép zé si időt hat fél év ben, a szük sé ges kreditszá mot 180-ban, az ös  szes
hall ga tói ta nul má nyi mun ka időt 5400 órá ban ál la pí tot ták meg. Kö te le ző
szak mai gya kor lat ként tíz he tet ír tak elő.

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció ke re te in be lül a kö vet ke ző új
tan tár gyak be ve ze té sé re ke rült sor:

– kri mi na lisz ti kai alap is me re tek;
– in for má ci ós rend sze rek biz ton sá ga nem zet biz ton sá gi pers pek tí vá ból;
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– mű ve le ti ve szély hely ze tek meg elő zé se és ke ze lé se I.;
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri I);
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri II);
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri III);
– szak ér tői te vé keny ség I.

A mesterképzés cél ja ként olyan szak em be rek ok ta tá sát ha tá roz ták meg, akik
a kor sze rű tár sa da lom tu do má nyi és szak maspe ci fi kus is me re tek fel hasz ná lá -
sá val ké pe sek a nem zet biz ton sá gi szak te rü let szer ve ze te i ben a mun ka kör ük -
höz tar to zó kö ve tel mé nyek és fel ada tok ered mé nyes tel je sí té sé re, al kal ma sak
a szak mai el mé let és mód szer tan fej lesz té sé re, a szak mai kul tú ra és ér ték rend
to vább adá sá ra, ta nul má nya ik PhD-képzés ke re té ben va ló foly ta tá sá ra.

Mes ter sza kon a kép zé si időt négy fél év ben, a szük sé ges kreditszá mot 120-
ban, az ös  szes hall ga tói ta nul má nyi mun ka időt 3600 órá ban ál la pí tot ták meg. 
A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tő is me re tek a kö vet ke zők:

– nem zet biz ton sá gi, vé del mi, rend vé del mi és tár sa da lom tu do má nyi el mé le ti
és gya kor la ti szak is me re tek;

– az ál ta lá nos és a nem zet biz ton sá gi, a vé del mi, a rend vé del mi szak te rü le ten
al kal maz ha tó ve ze tés el mé le ti és al kal ma zott pszi cho ló gi ai is me re tek;

– az ál lam igaz ga tá si, a nem zet kö zi köz jo gi és szak mai jo gi sza bá lyo zás alap -
ve tő is me re tei;

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges, szé les kör ben al kal -
maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák is me re te;

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me re te.

A mes ter kép zés ben is meg je len tek új tan tár gyak:
– mű ve le ti ve szély hely ze tek meg elő zé se és ke ze lé se II.;
– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok tech ni kai-mű ve le ti tá mo ga tá sa;
– a nem zet biz ton ság tech ni kai ki hí vá sai a XXI. szá zad ban;
– a nem zet biz ton ság ál ta lá nos el mé le te;
– spe ci á lis OSINT-ismeretek;
– spe ci á lis HUMINT-ismeretek és -gyakorlatok;
– szak ér tői te vé keny ség II.

A nem zet biz ton sá gi szak szak fe le lős ének az alap- és mes ter szak vo nat ko zá -
sá ban Resperger Istvánt, a ka to nai nem zet biz ton sá gi specializáció fe le lő sé -
nek Kobolka Istvánt, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció fe le lő sé nek
pe dig Boda Józsefet hagy ta jó vá a sze ná tus.
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Sor ke rült a nem zet biz ton sá gi kép zés be va ló fel vé tel sa já tos sá ga i nak
meg ha tá ro zá sá ra. Mind a nem zet biz ton sá gi alap kép zés re, mind a mes ter kép -
zés re a je lent ke zők kö re kor lá to zott, csak a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok, és a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat, va la mint tit kos in for má ció -
gyűj tés re tör vény ben fel ha tal ma zott szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zók
je lent kez het tek, aki ket a be is ko lá zá si jog kör rel fel ru há zott elöl já ró (ve ze tő)
az elő me ne te li ter vek alap ján tá mo ga tott, és akik nek a C tí pu sú kér dő ív hez
kö tött nem zet biz ton sá gi el len őr zé se koc ká za ti té nye zőt nem tárt fel.6

2013-ban sor ke rült a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem és a nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok együtt mű kö dé sét sza bá lyo zó meg ál la po dá sok alá írá sá ra is. 

A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet biz ton sá gi In té ze te 2013-ban
mind a nem zet biz ton sá gi alap kép zé si, mind a nem zet biz ton sá gi mes ter kép zé -
si sza kon, ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáción, zárt jel le gű
kép zé si for má ban vár ta elő ször a hall ga tók jelentkezését.7

2013. szep tem ber 1-jé től az egye tem in téz mény fej lesz té si ter vé nek meg -
fe le lő en el in dult egy kö zös kép zé si mo dul ok ta tá sa az in téz mény va la men  nyi
hall ga tó ja részére8, en nek szer ves ré sze egy nem zet biz ton sá gi ta nul má nyok
cí mű, har minc órás tan tárgy ok ta tá sa is. A ti zen öt tárgy ból ál ló modult9 sze -
mesz te ren ként 1500-1700 em ber nek ok tat ja a Nem zet biz ton sá gi In té zet ok -
ta tói ál lo má nya.

A Nem zet biz ton sá gi In té zet szer ve zé sé ben 2015-ben in dult a nemzetbiz-
tonsági felső vezetői tanfolyam, amely re a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a
tit kos in for má ció gyűj tés re fel jo go sí tott szer ve ze tek küld het nek hall ga tó kat.
A tan fo lyam le ve le ző rend szer ben há rom fél éven ke resz tül zaj lik, ha vi ös  sze -
vo ná sok tel je sí té sé vel, 560 órá ban. A tan fo lyam cél ja a nem zet biz ton sá gi fel -
ső  ve ze tők spe ci á lis fel ké szí té se ve ze tői fel adat kör ük el lá tá sá ra.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Nem zet biz ton sá gi In té ze ten be lül
mű kö dik a ka to nai, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a terrorelhárítási
tan szék. 
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Bűn ügyi szol gá la ti is me re te ket (bűn ügyi hír szer zést és tit kos in for má ció -
gyűj tést) ok tat nak még az egye tem ren dé szet tu do má nyi ka rá nak bűn ügyi és
gaz da ság vé del mi tan szé kén.

A Nem zet biz ton sá gi In té ze ten be lül a há rom tan szék gon do zá sá ban a ka -
to nai, terrorelhárítási és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció ke re te in be -
lül, alap- és mes ter sza ko kon fo lyik az ok ta tás, a szol gá la tok tag jai szá má ra,
és a tan szé kek tag jai egy ben az egye tem dok to ri is ko lá i nak té ma hir de tői is.

A katonai nemzetbiztonsági tanszék a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá -
lat szá má ra gon dos ko dik a szak em be rek kép zé sé ről, ka to nai specializáció ke -
re té ben. Ezek mel lett a nem zet biz ton sá gi fel ső  ve ze tői tan fo lyam ve ze té sét,
szer ve zé sét vég zi, hogy a tit kos in for má ció gyűj tés re fel jo go sí tott szer ve ze tek
meg kap ják a meg fe le lő fel ső ve ze tői után pót lást. A tan szék ve ze tő je Kaiser
Ferenc egye te mi do cens.

A polgári nemzetbiztonsági tanszék a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok nak és kü lön le ges rend őri szer vek nek egy aránt ké pez szak em be re ket. En -
nek ér de ké ben BSc- és MSc-szintű kép zést foly tat, pol gá ri specializáció ke -
re té ben. Ve ze tő je 2017 kö ze pé ig Boda Jó zsef volt, je len leg pe dig Dobák Imre
egye te mi do cens, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tól.

A terrorelhárítási tanszék az in té zet leg fi a ta labb tan szé ke ként Bsc- és
MsC-szintű kép zést és terrorelhárítási specializációt gon doz. A tan szék fel -
ada ta, hogy fel ké szít se azo kat a szak em be re ket, akik ha té kony mó don és esz -
kö zök kel meg előz he tik a ter ro ris ta cse lek mé nye ket. A tan szék ve ze tő je
Kasznár Attila egye te mi ad junk tus, a Terrorelhárítási Köz pont tól.

A Nem zet biz ton sá gi In té zet mun ka tár sai, együtt mű köd ve a nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok szak ér tő i vel a meg ala pí tás óta ki dol goz ták az alap- és mes -
ter szak ok ta tá sá hoz szük sé ges jegy ze te ket, tan köny ve ket és tanulmányokat10.

A tu do má nyos mun ka tá mo ga tá sá ra, a doktoranduszok és a szak te rü let ku -
ta tói szá má ra az in té zet 2013. szep tem ber 1-jén meg ala pí tot ta a Nem zet biz ton -
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sági Szemle11 cí mű fo lyó ira tot, amely éven te négy szám mal je le nik meg. A fo -
lyó irat cél ja a nem zet biz ton sá gi szfé ra tu do má nyos kér dé se i nek, szak ma i sá gá -
nak kép vi se le te, és olyan fó rum lét re ho zá sa, amely az egye tem lét re ho zá sa kor
meg fo gal ma zott gon do la tok kal össz hang ban te ret ad a szak em be rek, ok ta tók,
ku ta tók és hall ga tók tu do má nyos ér té kű ered mé nyei be mu ta tá sá nak. A szer -
kesz tő bi zott ság el nö ke Boda Jó zsef, fő szer kesz tő je Dobák Im re.

A fo lyó irat ban meg je le nő tu do má nyos köz le mé nyek a kép zé se ket tá mo -
gat va elő se gít he tik, hogy a hall ga tók „bővítsék az egyre inkább komplexebb
kérdéseket kutató-vizsgáló nemzetbiztonsági tudományszak eredményeit”12.

A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men je len leg négy dok to ri is ko la is mű -
kö dik, a had tu do má nyi, a ka to nai mű sza ki, köz igaz ga tás-tu do má nyi és ren -
dé szet tu do má nyi, itt le he tő sé gük van a hall ga tók nak nem zet biz ton sá gi te rü -
le ten is tu do má nyos ku ta tást foly tat ni és fo ko za tot sze rez ni. Konk ré tan a
had tu do má nyi és a ren dé szet tu do má nyi is ko lák ku ta tá si te rü le te in ta lál ha tók
meg a nem zet biz ton ság kér dé se it tar tal ma zó té mák.

A Nem zet biz ton sá gi In té zet és azon be lül a pol gá ri nem zet biz ton sá gi tan -
szék meg ala ku lá sa óta éven te ren dez tu do má nyos kon fe ren ci á kat ak tu á lis
nem zet biz ton sá gi té mák ban.

Az in té zet fi gyel met for dít a te het ség gon do zás ra is, en nek ke re té ben mű -
köd te ti a Nemzetbiztonsági Szakkollégiumot. Ál ta lá ban har min can-har minc -
öten vesz nek részt az egye tem min den ka rá ról a szak kol lé gi u mi mun ká ban.
Fo lya ma tos szak mai elő adá sok ból és tré nin gek ből, szak mai lá to ga tá sok ból
áll a prog ram. A szak kol lé gi um lét re ho zá sá ban a ka to nai nem zet biz ton sá gi
tan szék nek van nak el évül he tet len ér de mei. Ve ze tő je je len leg Dobák Im re.

Az önálló polgári nemzetbiztonsági szakok megalapítása

A ko ráb bi bel ügy mi nisz te ri aján lás nak és a rek to ri uta sí tás nak meg fe le lő en
2017 őszén in dult el az ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re di tált önálló polgári
nemzetbiztonsági alapszak, a kö vet ke ző fel té te lek kel:

1. az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: pol gá ri nem zet biz ton sá gi (Civilian Na -
tio nal Security Studies);

2. az alap kép zé si sza kon sze rez he tő vég zett sé gi szint és a szak kép zett ség ok -
le vél ben sze rep lő meg je lö lé se:
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a) vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (baccalaureus, bachelor; rö vi dít ve: BA),
b) szak kép zett ség: pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tő,
c) a szak kép zett ség an gol nyel vű meg je lö lé se: Civilian National Security

Expert,
d) vá laszt ha tó specializációk: hu mán fel de rí tő, tech ni kai fel de rí tő, terrorel-

hárítási (human intelligence, technical intelligence, counter terrorism);
3. kép zé si te rü let: ál lam tu do má nyi;
4. A 2011. évi CXXXII. törvény 3. §-ában meg ha tá ro zott fel ső ok ta tá si te rü let:

nem zet biz ton sá gi;
5. a kép zé si idő fél évek ben: hat fél év;
6. az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ös  sze gyűj ten dő kreditek száma:180;
7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó szak mai kom pe ten ci ák:

a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint más, a tit kos in for má ció gyűj tés re
és tit kos adat szer zés re fel jo go sí tott szer vek – így kü lö nö sen a Nem ze ti Adó-
és Vám hi va tal, a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat, a rend őr ség, a Ter ror el há rítási
Köz pont, az ügyész ség – szá má ra pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők ok ta -
tá sa és ne ve lé se, akik kor sze rű ál ta lá nos és szak tu do má nyi, el mé le ti és gya -
kor la ti is me re tek kel, to váb bá nem zet biz ton sá gi szak mai, szak tech ni kai,
jogi, kri mi no ló gi ai, kri mi na lisz ti kai, pszi cho ló gi ai, in for ma ti kai, biz ton ság -
po li ti kai és ide gen szak nyel vi is me re tek kel bír nak, to váb bá kel lő is me re tük
lesz a kép zés mes ter sza kon tör té nő foly ta tá sá hoz.

A hu mán fel de rí tő specializáció cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek fel adat rend sze ré nek, va la mint a tit -

kos in for má ció gyűj tés re és tit kos adat szer zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek sa -
já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel az esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá -
nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, kü lön le ges mű ve le ti fel ada tok szak sze rű
vég re haj tá sá ra, és dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek, le en dő
be osz tott ve ze tők kép zé se;

– az em be ri for rás ból tör té nő in for má ció gyűj tés tár sa dal mi és pszi cho ló gi ai
hát te rét, pszi cho ló gi ai alap ja it is me rő, az esz köz rend szer lét re ho zá sát,
fenn tar tá sát ma gas szin ten vé gez ni tu dó szak em be rek, le en dő be osz tott ve -
ze tők kép zé se;

– a nyílt for rás ból szár ma zó in for má ció gyűj tés ál ta lá nos is me re te i nek bir to -
ká ban lé vő fel de rí tő szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség- és fel adat rend szer hez tar to zó mű -
ve le ti és tech ni kai tu dás anyag rész le te sebb és mé lyebb meg is mer te té se;
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– a nem zet biz ton sá gi ér té ke lő, elem ző és tá jé koz ta tó al rend szer alap el ve i ben,
funk ci ó i ban, tech ni kai hát te ré ben jár tas, azt ak tu á lis szin ten al kal maz ni ké -
pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;

– a bűn ügyi hír szer zés vo nat ko zó jog sza bá lya i nak, alap fo gal ma i nak, alap el -
ve i nek el sa já tí tá sa, ki emelt szin ten tör té nő gya kor la ti al kal ma zá sa;

– a szak fel ada tok vég re haj tá sát elő se gí tő nem zet biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és
ren dé sze ti szak is me re tek el mé le ti tu dás anya gá nak el sa já tí tá sa mel lett a
gya kor la ti is me ret kö rök szé le sí té se;

– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok kap csán a rend szer szin tű, komp lex gon dol ko -
dás elő se gí té se;

– a mű ve le ti fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben tör té nő szak sze -
rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí té se;

– társ- és part ner szol gá la tok kal, bűn ül dö zé si szer vek kel és szer ve ze tek kel,
va la mint a hi va tás ren dek kép vi se lő ivel ha zai és nem zet kö zi (Eu ró pai Unió,
NA TO stb.) együtt mű kö dés re ké pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;

– a spe ci á lis krimináltechnikai esz kö zök al kal ma zá sá nak jár tas ság szin ten
tör té nő el sa já tí tá sa.

A tech ni kai fel de rí tő specializáció cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a tit kos in for má ció gyűj tés re és tit kos

adat szer zés re, fel jo go sí tott szer ve ze tek fel adat rend sze re sa já tos sá ga i nak fi -
gye lem be vé te lé vel spe ci á lis tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá nak ter ve zé sé -
re, szer ve zé sé re, egyes szak te vé keny sé gek szak sze rű vég re haj tá sá ra, és
dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;

– a fo lya ma to san vál to zó kül ső, tech ni kai kör nye zet ből ér ke ző koc ká za tok ra,
ve szé lyek re és ki hí vá sok ra adan dó ha té kony re a gá lás ér de ké ben a tech ni -
kai-szak ér tői is me re tek el mé lyí té se, cél ori en tált meg je le ní té se;

– elekt ro ni kus in for má ci ós rend sze rek mű kö dé sé vel és hasz ná la tá val kap cso -
la tos nap ra kész is me re tek kel fel vér te zett szak em be rek, le en dő be osz tott ve -
ze tők kép zé se;

– az in for má ci ós mű ve le tek biz ton sá gos és szak sze rű vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges is me re tek át adá sa, az in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la tá nak szé le sí té se;

– a kiberbiztonság főbb ki hí vá sa i ra re a gál ni ké pes nem zet biz ton sá gi szak em -
be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;

– a nyílt for rás ból szár ma zó in for má ció gyűj tés ál ta lá nos is me re te i nek bir to -
ká ban lé vő szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;
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– a geoinformációs ada tok meg szer zé sé re al kal mas szak em be rek kép zé se;
– társ- és part ner szol gá la tok kal, bűn ül dö zé si szer vek kel és szer ve ze tek kel,

va la mint a hi va tás ren dek kép vi se lő ivel ha zai és nem zet kö zi (Eu ró pai Unió,
NA TO stb.) együtt mű kö dés re ké pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;

– a tech ni kai szak fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben tör té nő
szak sze rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí tés.

A terrorelhárítási specializáció kép zé sé nek cél jai:
– a ter ror el há rí tás el mé le té nek és gya kor la tá nak is me re te, azok al kal ma zá sa,

va la mint szer ve ze tek irá nyí tá sa ha zai és nem zet kö zi együtt mű kö dés ben;
– a ter ror el há rí tás sal kap cso la tos jog sza bály ok is me re te és azok al kal ma zá sa;
– a ter ror fel de rí tés szer ve ze ti és mód szer ta ni fel ada ta i nak el lá tá sa, il let ve an -

nak irá nyí tá sa, kü lö nös te kin tet tel a hír szer zés ve zet te mű ve le tek re, va la -
mint a tit kos és nyílt for rás ból szár ma zó in for má ci ók al kal ma zá sá ra;

– a ter ror el há rí tó mű ve le tek ter ve zé se, elő ké szí té se, vég re haj tá sa, erők és
esz kö zök al kal ma zá sa, mű ve le tek irá nyí tá sa, társ szer ve ze tek kel, part ne rek -
kel va ló együtt mű kö dés;

– a pszi cho ló gia, a szo ci o ló gia és a ve ze tés el mé let kor sze rű ku ta tá si ered mé -
nye i nek szak mai al kal ma zá sa a ter ror el há rí tó mun ká ban;

– ter ro riz mus sal kap cso la tos koc ká zat elem zé sek el ké szí té se ob jek tu mok, lét -
fon tos sá gú lé te sít mé nyek és sze mé lyek vé del me vo nat ko zá sá ban.

A 2011. évi CXXXII. törvény 3. §-ában meg ha tá ro zott fel ső ok ta tá si te rü le ten
be lü li kö zös kép zé si sza kasz alap szak szem pont já ból fon tos kom pe ten ci ái a
kö vet ke zők:

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a tit kos in for má ció gyűj tés re és tit kos
adat szer zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek sa já tos sá ga i nak meg fe le lő kor sze rű,
a mo dern de mok rá ci át és jog ál la mi sá got tük rö ző tár sa da lom- és ter mé szet -
tu do má nyi is me re tek al kal ma zá sá nak ké pes sé ge;

– a ve ze tés- és szer ve zés el mé let, az in for ma ti kai is me re tek és a me nedzs ment
mo dern kö ve tel mé nyei al kal ma zá sá nak ké pes sé ge;

– a szak mai kom pe ten cia meg ala po zá sá hoz szük sé ges szak tu do má nyi is me -
re tek al kal ma zá sá nak ké pes sé ge.

Alap fo ko zat bir to ká ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők – a vár ha tó
specializációkat is fi gye lem be vé ve – ké pe sek
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– a biz ton sá gi hely ze tet és ki hí vá so kat, a ve szély for rá so kat, koc ká za ti té nye -
ző ket és fe nye ge té se ket, a szak mai te vé keny ség cél ját, kö rül mé nye it a ma -
ga konk rét sá gá ban, ös  sze tett sé gé ben, ki emel ten Ma gyar or szág vo nat ko zá -
sá ban ér té kel ni, az ered mé nyes szak mai te vé keny ség hez a ren del ke zés re
ál ló hu mán for rá so kat, tit kos szol gá la ti esz kö zö ket-mód sze re ket, ter ror el há -
rí tó el já rá so kat szak sze rű en al kal maz ni;

– nem zet biz ton sá gi és ter ror el há rí tó mű ve le tek vég re haj tá sa so rán a társ- és
part ner szol gá la tok kal va ló ha zai és nem zet kö zi szin tű együtt mű kö dés re;

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi fel ada tok vég re haj tá sa so rán az elő írt al go rit -
mu sok sze rin ti te vé keny ség re, az elő re nem mo del lez he tő hely ze tek ben a
gyors és kö rül te kin tő ér té ke lés re, dön té sek elő ké szí té sé re és a dön té sek
meg ho za tal ára;

– a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, egyéb – tit kos in for má ció gyűj tés re, tit kos
adat szer zés re, ter ror el há rí tás ra ki je lölt – szer ve ze tek he lyé nek, sze re pé nek,
funk ci ó i nak, va la mint a te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek ér tel me zé sé re;

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség ti pi kus és sa já tos esz kö zei és mód -
sze rei al kal ma zá sá nak meg ter ve zé sé re, meg szer ve zé sé re, a szak mai fel ada -
tok vég re haj tá sá ra és irá nyí tá sá ra;

– a szak mai te vé keny ség vég zé sét szol gá ló, se gí tő kül ső (nyílt és nem nyílt)
in for má ci ós for rá sok, adat bá zis ok, adat tá rak, nyil ván tar tás ok hoz zá fé ré si
és adat ké ré si ke ze lé sé re;

– a nyílt és tit kos for rás ból be szer zett in for má ci ók elem zé sé re, ér té ke lé sé re,
fel dol go zá sá ra, hasz no sí tá sá ra, egye di és ös  sze tett szak mai kér dé sek komp -
lex ér té ke lé sé re;

– a sze mé lyi ség ha té kony meg is me ré sé re, a bi zal mon ala pu ló együtt mű kö dé -
si vi szony ki ala kí tá sá ra, és a kom mu ni ká ci ós tech ni kák hely zet hez iga zí tá -
sá ra, a szak mai is me re tek át adá sá ra, az ön mű ve lés re, a szak mai tu dás fo lya -
ma tos fej lesz té sé re;

– a fel adat nak meg fe le lő ma ga tar tás- és vi sel ke dés for mák al kal ma zá sá ra.

Alap fo ko zat bir to ká ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők, le en dő be osz -
tott ve ze tők – a vár ha tó specializációkat is fi gye lem be vé ve – al kal ma sak

– a nem zet biz ton sá gi, ide ért ve a fel de rí té si, el há rí tá si és terrorelhárítási szak -
mai fel ada tok vég re haj tá sa so rán a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, il let -
ve rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek mun ka tár sa i val va ló ha té kony
együtt mű kö dés re, to váb bá nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra és együtt mű kö dés re;
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– a sze mély- és ipar biz ton sá gi el len őr zés gya kor la ti fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra;

– a ha tás kör be utalt bűn cse lek mé nyek el kö ve té si ma ga tar tá sa i nak fel is me ré -
sé re, va la mint a fel de rí tés sel kap cso la tos gya kor la ti te vé keny sé gek vég zé -
sé re.13

A mes ter szin tű kép zés ben je len leg a nem zet biz ton sá gi sza kon, azon be lül pe -
dig ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáción be lül fo lyik a kép zés.
2017 vé gén meg tör tént az alap szak ra épü lő polgári nemzetbiztonsági mester-
szak akk re di tá lá sa a ren dé szet tu do má nyi ka ron. Az Ok ta tá si Hi va tal
FNYF/7-12018. szá mú ha tá ro za tá val nyil ván tar tás ba vet te és en ge dé lyez te a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi mes ter kép zé si sza kot. A kép zés cél ja olyan nem zet -
biz ton sá gi szak em be rek ok ta tá sa, akik al kal ma sak a köz igaz ga tá si, a ka to nai,
a ren dé sze ti, tu do má nyos szek to rok ban ve ze tői és szak ér tői fel ada tok el lá tá -
sá ra, szak mai is me re te ik és gya kor la ti kész sé ge ik alap ján ké pe sek nem zet -
biz ton sá gi prob lé mák ér té ke lé sé re, elem zé sé re és meg ol dá sá ra. Fel ké szül tek
a po li ti kai in téz mé nyek, biz ton sá gi fo lya ma tok, köz po li ti kák mű kö dé sé nek
és ezek nek a glo bá lis biz ton sá gi-po li ti kai hely zet től füg gő ös  sze füg gé sé nek
és egy más ra ha tá sá nak meg ér té sé re, kor mány za ti vá la szok elő ké szí té sé nek a
tá mo ga tá sá ra. Fel ké szült sé gük alap ján al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép -
zés ke re té ben tör té nő foly ta tá sá ra is.

A mes ter kép zés be va ló fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga tó nak a kredit meg -
ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – ös  sze ve té se alap ján el is mer he tő le gyen leg alább 60 kredit a ko ráb bi ta -
nul má nyai sze rint a kö vet ke ző is me ret kö rök ben: tár sa da lom tu do má nyi és
ter mé szet tu do má nyi is me re tek, ál lam- és jog tu do má nyi is me re tek, ren dé szet -
tu do má nyi is me re tek, had tu do má nyi is me re tek, ve ze té si is me re tek, biz ton ság -
po li ti kai is me re tek, ál ta lá nos igaz ga tá si is me re tek, szak igaz ga tá si is me re tek,
köz szol gá la ti is me re tek, eu ró pai uni ós is me re tek, mű sza ki is me re tek, ha di -
tech ni kai is me re tek, in for ma ti kai is me re tek, nem zet biz ton sá gi is me re tek.

A mes ter kép zés be va ló fel vé tel fel té te le, hogy a fel so rolt is me ret kö rök ben
leg alább 30 kreditje le gyen a hall ga tó nak. A hi ány zó krediteket a mes ter fo -
ko zat meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel től szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel ső ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell megszerezni.14
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Nem zet biz ton sá gi jel le gű kép zé sek 
a ha zai fel ső ok ta tás ban

A rend szer vál tás tól a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet biz ton sá gi In -
té ze té nek meg ala ku lá sa kö zöt ti idő ben meg je len tek a nem zet biz ton sá gi kép -
zé sek a pol gá ri egye te me ken és fő is ko lá kon is. 

2001 őszén in dult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye te men
a Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Kar in for má ció- és tu dás me nedzs ment
tan szék  gon do zá sá ban a gazdasági, üzleti, információ- (hír)szerzés oktatása,
elő ször tan fo lya mi for má ban, 72 órá ban. A szer ve zők cél ja, hogy olyan mód -
sze re ket, meg ol dá si ja vas la to kat ad ja nak a vál la lat ve ze tők nek, ame lyek kel a
le gá li san meg sze rez he tő ha tó sá gi és hi va ta li in for má ci ó kat mi nél job ban fel -
hasz nál hat ják és be épít he tik cé gük dön tés ho za ta li folyamataiba.15

A Zsigmond Király Főiskolán, ma már egyetemen nem zet biz ton ság és
biz ton ság po li ti ka szak irá nyú to vább kép zés mű kö dik. A kép zés elő ször a
2010–2011-es tan év ben in dult. A kép zé si idő há rom fél év, és a vé gén biz ton -
ság po li ti kai (nem zet biz ton sá gi) elem ző dip lo ma sze rez he tő. 
A szak irá nyú to vább kép zés so rán érin tett főbb té ma kö rök:

– alap ve tő nem ze ti és nem zet kö zi po li ti kai, gaz da sá gi és jo gi is me re tek;
– a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai hely zet ala ku lá sa;
– a nem zet biz ton ság, a nem ze ti ér té kek és ér de kek meg fe le lő ér tel me zé se;
– a nem zet biz ton sá got érin tő stra té gi ák, kon cep ci ók, el mé le tek al kal ma zá si

kész sé ge;
– a nem ze ti stra té gi ák, ér té kek, ér de kek és cé lok;
– a tár sa da lom és az ál lam dön tés ho za ta li rend sze re;
– az in for má ció dön tés ho za ta li rend szer ben be töl tött je len tő sé ge;
– az in for má ció elem zés-ér té ke lés, tá jé koz ta tás rend sze re;
– a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség specialitásai.16

A Budapesti Corvinus Egyetemen pe dig alap sza kon a nem zet kö zi ta nul má -
nyok ke re te in be lül diplomácia és hírszerzés té ma kör ében le het is me re te ket
sze rez ni. 

A tan tárgy szak mai tar tal ma: a hall ga tók kap ja nak ál ta lá nos és – a vo nat -
ko zó tör vé nyek le he tő sé ge in be lül – konk rét is me re te ket a tit kos szol gá lat ok,
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 15 Do mo kos Eri ka: Meg kez dő dött az üz le ti hír szer zés ok ta tá sa a Mű sza ki Egye te men. Napi.hu, 2001.
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el ső sor ban a hír szer zés tör té ne té ről, mű kö dé sé ről, a dip lo má cia és a hír szer -
zés azo nos sá ga i ról és kü lön bö ző sé ge i ről, he lyé ről, sze re pé ről az ál lam igaz -
ga tás rend sze ré ben, az ál lam szer ve zet ben be töl tött sze re pük ről, az együtt mű -
kö dés le het sé ges területeiről.17

Ös  szeg zés

A rend szer vál to zás után elő ször a ka to nai szol gá la tok nál mu tat ko zott igény a
nem zet biz ton sá gi fel ső ok ta tás meg szer ve zé sé re. A Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem meg ala ku lá sa azu tán meg te rem tet te a fel té te le ket ah hoz, hogy a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok is ak tí van be kap cso lód ja nak az egye te -
men fo lyó nem zet biz ton sá gi kép zés be és az ot ta ni tu do má nyos mun ká ba. A
XXI. szá zad biz ton sá gi és nem zet biz ton sá gi fel ada tai még in kább szük sé ges -
sé te szik a ki emel ke dő en fel ké szült nem zet biz ton sá gi szak em be rek al kal ma -
zá sát. A ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi mes ter szak kép zé sei mind ezt le -
he tő vé te szik.
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KOL LÁR CSA BA

Az in for má ció biz ton ság hu mán aspektusai1

A biz ton ság tu da tos sá gi el len őr zés so rán al kal ma zott 
social engineering tech ni kák elem zé se 
a SPEAKING mo dell se gít sé gé vel

Az in for má ci ós tár sa da lom ban, il let ve az e fo gal mat fo ko za to san le vál tó di -
gi tá lis kor ban, vagy más né ven az ada tok ko rá ban az ezt meg elő ző ko rok hoz
ké pest más faj ta ér té kek ke rül tek a kö zép pont ba. A há ló zat ba kap csolt ve ze té -
kes és ve ze ték nél kü li kom mu ni ká ci ós esz kö zök (asz ta li szá mí tó gé pek, szer -
ve rek, okostelefonok, lap to pok, tabletek stb.) ré vén – fel té te lez ve az ak tív
infokommunikációs kap cso la tot az egyén ké szü lé ke és a há ló zat kö zött – az
em be rek ak ti vi tá sá nak egy re na gyobb ré sze va ló sul meg a di gi tá lis vi lág ban,
a kibertérben. Az olyan te vé keny sé gek mel lett, mint a kom mu ni ká ció, vagy
a mun ka, a szá munk ra ér té kes ada tok és in for má ci ók tár há zai is a kibertérbe
köl töz tek, s e fo lya mat nem csak az egyé nek re, ha nem a szer ve ze tek re is jel -
lem ző. Az ada tok, az in for má ci ók fel ér té ke lő dé sé vel pár hu za mo san új faj ta
egyé ni és szer ve zett bű nö zé si for mák je len tek meg. Az el kö ve tők szá má ra az
ér té ket nem vagy nem el ső sor ban ma ga az el tu laj do ní tott tárgy je len ti, ha nem
az in for ma ti kai adat hor do zón lé vő ada tok, in for má ci ók, adat bá zis ok. A bűn -
ese tek egy ré szé ben nem is tár gya kat, ha nem csak ada to kat és in for má ci ó kat
lop nak el az el kö ve tők. Ez után a meg bí zó ik kí ván sá ga i nak meg fe le lő en ma -
ni pu lál ják, át ír ják, vagy tör lik az adat bá zis ok, a publikusan, il let ve csak a bel -
ső há ló zat ból el ér he tő weblapok tar tal mát stb. Hi ba len ne azt ál lí ta ni, hogy
ezek a fel ada tok ki vé tel nél kül je len tős in for ma ti kai/prog ra mo zói tu dást igé -
nyel nek, an nál is in kább, mi vel a bűn szer ve ze tek ben el kö ve tett te vé keny sé -
gek je len tős ré szé nél meg fi gyel he tő a mun ka meg osz tás. Az egy te rü let re
(pél dá ul adat ha lá szat, nyom el ta ka rí tás, szer ve rek fel tö ré se) sza ko so dott
szak em be rek kö zött meg je len nek azok a bűn el kö ve tők, akik el ső sor ban már
nem a kó do lás sal, kód fej tés sel fog lal koz nak, ha nem a kom mu ni ká ci ós, pszi -
cho ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai mo del lek és ál ta lá nos ság ban az em be ri vi sel -

 1 A ta nul mány az Em be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u ma ÚNKP-17-3-I-OE-779/45 kód szá mú Új Nem ze ti
Ki vá ló sá gi Prog ram já nak tá mo ga tá sá val ké szült.
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ke dés ma gas fo kú is me rői. A fel ada tuk pe dig, hogy a komp lex in for ma ti kai
vé de lem mel fel vér te zett szer ve ze tek leg se bez he tőbb pont ját, rend sze rint az
azt üze mel te tő, fenn tar tó, fej lesz tő, hasz ná ló (mun ka vég ző) em bert ve gyék
cél ba, s olyan hely ze te ket te remt se nek, ahol a cél sze mély az ál ta luk el várt
mó don vi sel ked jen. Ma gyar nyel ven is meg je lent a Kevin D. Mitnick éle té vel
fog lal ko zó két könyv2, amely ben a fő sze rep lő-szer ző kü lön fe je zet ben tár -
gyal ja a meg té vesz tés mű vé sze té t, a social engineeringet. A szer zők meg fo -
gal ma zá sa sze rint „a támadó az emberi természet legnemesebb tulajdonságát
használja ki: azt a természetes törekvésünket, hogy segítőkészek, ud  variasak,
pozitívak legyünk, csapatjátékosként viselkedjünk, illetve azt a vá gyunkat,
hogy elvégezzük a munkánkat”.

A hackerszubkultúrától 
a bűn szer ve ze te ken át az in for má ci ós had szín té rig

A hackerkultúrával szá mos könyv foglalkozik3, gyö ke rei egé szen az 1980-as
éve kig nyúl nak vissza4. Az 1990-es évek ben a je len ség gel már a ha tó sá gok is
foglalkoztak5, az ak kor még a nyo ma ik el tün te té sé vel nem iga zán fog lal ko zó,
a hackelésre in kább csak szub kul tú ra ként te kin tő fi a ta lok szá má ra egy-egy
weboldal fel tö ré se, vagy az ada tok meg szer zé se – bár te vé keny sé gük kel tör -
vényt sér tet tek – egy faj ta el is mert ség ki ví vá sá nak szá mí tott a cso por ton be -
lül. A könyv em lí tést tesz a Fry Guy ne vű hackerről, aki már a hu mán tí pu sú
social engineering tech ni kák kal is fog lal ko zott („ki vá ló be szé lő kész sé ge
volt”), il let ve rö vi den is mer te ti a te le fo nos social engineering tech ni kát,
hang sú lyoz va, hogy az in for ma ti kai rend sze rek ben az az zal kap cso lat ban ál -
ló em ber a leg gyen gébb lánc szem. Ugyan csak a fi a ta lok tör té ne te it me sé li el
ér de kes és ol vas má nyos for má ban Dreyfus és Assange6. A szer zők meg ad ják
a hu mán tí pu sú social engineering ma is el fo gad ha tó rö vid le írá sát, mi sze -
rint: „a social engineering a sima/gördülékeny beszédet jelenti azokkal a ha -
tal mi pozícióban lévő emberekkel, akik tesznek valamit a beszélő számára”.

  2 Kevin D. Mitnick – William L. Si mon: A le gen dás hacker. A meg té vesz tés mű vé sze te. Perfact Ki adó,
Bu da pest, 2003; Kevin D. Mitnick – William L. Si mon: A le gen dás hacker. A be ha to lás mű vé sze te.
Perfact Ki adó, Bu da pest, 2006

   3 https://percomis.wordpress.com/2013/05/10/hacker-konyvek/
  4 Steven Levy: Hackers: Heroes of the Com pu ter Revolution. O’Reilly, New York, 2010
 5 Bruce Ster ling: The Hacker Crackdown: Law And Disorder On The Electronic Frontier Mass Market.

Bantam, New York, 1993
  6 Suelette Dreyfus – Julian Assange: Underground. Red Book, Syd ney, 1997
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Russel7 egy olyan, szá mos gya kor ló kiberbiztonsági szak em ber be vo ná sá val
meg írt mű vet je gyez, ame lyik nél a tör té net be mu tat ja, hogy ho gyan hasz nál -
ta fel a fő sze rep lő (Bob) a hackereket ar ra, hogy egy más tól füg get le nül kü -
lön bö ző rész fel ada to kat tel je sít se nek (pél dá ul be tö ré sek, adat ma ni pu lá ció,
adat lo pás) an nak ér de ké ben, hogy a vé gén ő meg gaz da god has son. A re gény
üze ne te az, hogy a ki vá ló szer ve ző kész ség gel, de alap ve tő en ko moly hacker-
tudással nem bí ró sze mé lyek ho gyan tud ják be fo lyá sol ni a kel lő en szűk lá tó -
kö rű, s „csak ” az in for ma ti ká hoz ér tő hackereket – ez egy faj ta pél da ként szol -
gált ar ra is, amit ké sőbb vál lal ko zá sok/kor má nyok meg va ló sí tot tak: meg bíz tak
(igaz, rend sze rint fi ze té sért cse ré be) hackereket a (bűn)cselekmények el vég zé -
sé vel. Poulsen8 Max Butler meg tör tént ese te ken ala pu ló tör té ne tét me sé li el, aki
a bankkártyaadatok fe ke te pi a ca fe let ti el len őr zést vet te át. A könyv a ki ber -
világban mű kö dő bűn szer ve ze tek te vé keny sé gé vel is fog lal ko zik. 

Ha a hackerek te vé keny sé gét, tu dá sát és ér té két az idő fo lyá sá ban vizs gál -
juk, ak kor meg ál la pít hat juk, hogy a ko ráb bi ti zen éve sek ál tal el kö ve tett in -
for ma ti kai csíny te vé sek (bár a je len le gi fi a ta lok nak is ki hí vást je lent egy-egy
weboldal, vagy Facebook-profil fel tö ré se) mel lett meg je len tek, je len leg pe -
dig ará nya it és gaz da sá gi/tár sa dal mi ha tá sát te kint ve sok kal gyak rab ban ta -
lál koz ha tunk a szer ve zett bű nö zés kö ré be tar to zó hackertámadásokkal. Ezek -
nél a tech ni kai tu dás mel lett a szer ve ző kész ség és az ál cá zás jel lem zi a
cso por tot, amely el ső sor ban a köz vet len és köz ve tett anya gi ha szon szer zés
ér de ké ben vég zi te vé keny sé gét, ele get té ve a szer ve ze ti, il let ve kor mány za ti
meg bí zá sok nak.

Haig és Várhegyi9 meg kü lön böz te ti az in for má ci ós had mű ve le tek kö zött a
fi zi kai, az in for má ci ós és a tu da ti di men zi ót. Utób bi nál „közvetlenül az em -
be ri gondolkodást, észlelést, érzékelést, értelmezést, véleményt, vélekedést ve -
szik célba valós, csúsztatott hamis üzenetekkel, amelyeket többek között […]
közvetlen beszéd formájában továbbítanak”. A le ír tak és a hu mán ala pú
social engineering tí pu sú tá ma dá sok kö zöt ti kap cso lat egy ér tel mű. 

 7 Ryan Russell: A Há ló ka ló zai. Ho gyan lop junk kon ti nenst. Kis ka pu Ki adó, Bu da pest, 2005
  8 Kevin Poulsen: Kingpin: How One Hacker Took Over the Billion-Dollar Cybercrime Underground.

Broad way Paperbacks, New York, 2011
 9 Haig Zsolt – Vár he gyi Ist ván: Had vi se lés az in for má ci ós had szín té ren. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 2005
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A social engineering ér tel me zé se 
a sze mély kö zi kom mu ni ká ci ós vi szo nyok kö zött

Ahogy ar ra már utal tam, a hu mán ala pú social engineer tá ma dá sok alap ját el -
ső sor ban nem az in for ma ti kai, ha nem a kom mu ni ká ci ós, pszi cho ló gi ai, szo -
ci ál pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai tu dás, s e tu dás gya kor la ti fel hasz ná lá sa és
al kal ma zá sa je len ti. Az em ber szü le té sé től egé szen ha lá lá ig szo ci a li zá ci ós
folyamat(ok)ban vesz részt. En nek ré sze ként meg ta nul ja az in ter per szo ná lis
kom mu ni ká ci ót fenn tar tó és moz ga tó erő ket, a kü lön bö ző tár sas viszo nyo -
kat10, az el ső be nyo más ból meg sze rez he tő in for má ci ó kat, a cso port nor mák -
hoz tör té nő iga zo dást, a sze re tet (szim pá tia) és a se gít ség nyúj tás mód ja it és
le he tő sé ge it, a cso port kö zi konf lik tu sok kezelését11. Ez a gya kor la ti tu dás/ta -
pasz ta lat se gí ti az egyént ab ban, hogy a tár sa da lom ban, és azon be lül a ki sebb
cso por tok ban (csa lád, mun ka hely, is ko la, ba rá ti kap cso la tok stb.) ott ho no san
mo zog jon, fel is mer je a cso por ton be lü li erő vi szo nyo kat, ki ala kít sa, meg ha tá -
roz za, meg erő sít se he lyét a cso por ton be lül, olyan dis kur zu so kat foly tas son,
ame lyek ré vén el tud ja ér ni és/vagy cél jai ér de ké ben tud ja ma ni pu lál ni be -
szél ge tő part ner ét. Az zal, hogy az em ber tár sas lény12, kész te tést érez ar ra,
hogy egy vagy több cso port tag ja le gyen, s ha a cso por ton be lül biz ton ság ban
ér zi ma gát, ak kor rend sze rint meg tö ri a csen det, és ma gá ról, ma ga és a cso -
port vi szo nyá ról kö zöl in for má ci ó kat, il let ve ha a sze mé lyes/in tim szfé rá ját
nem érin tő kér dé se ket kap, ak kor azok ra ma gá tól ér tő dő mó don vá la szol is.
A köz lé sek és a vá la szok több sé gé ben meg je len nek az ér zel mek, il let ve az
egyén olyan szi tu á ci ó ban van/szituációba hoz ha tó, ami kor meg nyil vá nu lá sai
mö gött ér zel mek van nak, mint pél dá ul ha rag, fé le lem, meg le pő dés, öröm,
szo mo rú ság, vi dám ság, meg elé ge dett ség, bűn tu dat. Atkinson13 nyolc el sőd le -
ges ér zel met és a hoz zá juk tar to zó hely ze te ket is mer te ti (táblázat).

A social engineer már az alap ér zel mek és a fel is mert, be azo no sí tott hely -
ze tek alap ján is si ke res tá ma dást tud meg va ló sí ta ni ál do za tá val szem ben. A
sze mély kö zi kom mu ni ká ció so rán az Atkinson és társai14 ál tal be mu ta tott
hely ze ti té nye ző ket is ki tud ja hasz nál ni a tá ma dó az zal, hogy olyan kom mu -
ni ká ci ós hely ze tet épít fel, amely nek az alap ját a kö vet ke ző té nye zők je len tik: 

 10 Miles Hewstone – Wolfgang Stroebe – Jean-Paul Codol – Geoffrey M. Stephenson (szerk.): Szo ci ál -
pszi cho ló gia eu ró pai szem szög ből. KJK, Bu da pest, 1999

 11 Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szo ci ál pszi cho ló gia. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2001
 12 Elliot Aronson: The Social Animal. Freeman, San Fran cis co, 1972
 13 Ri ta L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: Pszi cho ló gia. Osiris Ki -

adó, Bu da pest, 1997
 14 Uo.
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1. kí vá na tos és meg tör té nik: öröm;
2. kí vá na tos és nem tör té nik meg: bá nat;
3. nem kí vá na tos és meg tör té nik: ag gó dás;
4. nem kí vá na tos és nem tör té nik meg: meg kön  nyeb bü lés.

Az ed dig fel so rolt ér zel mek mel lett Oroszi15 és a sa ját vé le mé nyem sze rint a
kö vet ke ző tu laj don sá gok te szik se bez he tő vé, ki hasz nál ha tó vá a social engi-
neerek ál tal meg tá ma dott sze mélyt: bos  szú ál lás, be fo lyá sol ha tó ság, em be ri
ha nyag ság és fi gyel met len ség, hi szé keny ség és na iv ság, ké nyel mes ség, konf -
lik tus ke rü lés, se gí tő kész ség, te kin tély el vű ség, tu dat lan ság és szak kép zet len -
ség, (sze xu á lis) von za lom, szim pá tia/an ti pá tia. 

 15 Oroszi Esz ter Di á na: Social Engineering: Az em be ri erő for rás, mint az in for má ció biz ton ság kri ti kus
té nye ző je. Bu da pes ti Corvinus Egye tem, Bu da pest, 2008. 
http://krasznay.hu/presentation/diploma_oroszi.pdf
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Szomorúság

Félelem

Harag

Öröm

Bizalom

Undor

Anticipáció

Meglepődés

Érzelem Helyzet Munkahelyi példa

Szeretett személy elvesztése

Fenyegetettség

Akadály

Potenciális társ

Csoporttag

Förtelmes tárgy

Új territórium

Hirtelen új tárgy

Munkahely elvesztése. Kolléga kilép/kirúgják a

munkahelyről.

Elveszíthetem a munkahelyemet. Nálam jobb, oko -

sabb, csinosabb stb. új kolléga pályázik a helyemre.

Nem tudom idejében elvégezni a munkámat. Félek,

hogy megint megszid/megszégyenít a főnököm.

Utálom a főnökömet, kollégáimat. Nem tudok szak-

mailag fejlődni. Nem tudom ezt az új rendszert

használni.

Kedvelem a kollégáimat. Ő a legjobb munkatársam.

Tudom, hogy a kollégákkal együtt meg tudom csinál-

ni. Jó, hogy van olyan kollégám, akire számíthatok. 

Utálom a munkámat. Utálom a munkaeszközeimet

(például számítógép).

A főnököm magasabb pozíciót ígért nekem, ha

megteszem, amit kér. Elhitetik velem, hogy a rang -

létrán feljebb léphetek.

Új szoftvert kell alkalmazni holnaptól. Új belépési

rend lépett életbe.
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Balázs16 úgy fo gal maz az ér zel mi za va rok kap csán, hogy „túlzott emocio -
nális reakcióknál általában a helyzet téves értékelése, az észlelés beszűkülése
és torzulása következhet be, valamint a magatartáskészlet kimerülése”. A so -
cial engineer si ke res sé gé nek te hát az az alap ve tő mér cé je, hogy ér zel mi za -
var kel tés so rán ké pes-e a meg tá ma dott ban el ér ni, hogy a hely ze tet a tá ma dó
ál tal kí vánt mó don ér té kel je, a meg tá ma dott ész le lé se csak a tá ma dó ál tal sza -
bá lyo zott mó don tör tén jen, ma ga tar tás kész le té ben a tá ma dó ál tal el várt esz -
kö zö ket hasz nál ja, il let ve sze re pet ve gye fel. 

A gya ko ribb sze rep re lá ci ók (T = tá ma dó, Á = ál do zat és/vagy ba lek) a kö -
vet ke zők: 

– a do hány zó kül sős kol lé ga, be szál lí tó, vá sár ló (T) – a ki je lölt he lyen (vagy
ép pen a ti los ban) do hány zók (Á);

– a vál la lat szék he lyén dol go zó, leg fris sebb hí re ket is me rő kol lé ga (T) – a te -
lep he lyen dol go zó, az in for má ció hi ány mi att sor su kat bi zony ta lan nak íté lő
kol lé gák (Á);

– az eső ben el ázott, vé kony test al ka tú, szem üve ges pizzafutár, ke rék pá ros fu -
tár (T) – ha son ló élet ko rú gyer me ket ne ve lő nő (Á);

– az új kol lé ga, aki se gít sé get kér a vál la lat in for ma ti kai rend sze re i nek a
hasz ná la tá hoz (T) – a kol lé gák, akik se gí te nek ne ki (Á);

– be szál lí tó cég in tel li gens, sármos kö zép ve ze tő je (T) – a har min cas éve i ben
já ró, a fér fi ak meg be csü lé sét és igaz sze rel mét ke re ső nő (Á); 

– fel tű nő en csi nos és kí vá na tos nő (T) – sa ját ma gát túl ér té ke lő, sze xu á lis
vágy tól fű tött fér fi (Á). 

A szak sze rű ség és meg bíz ha tó ság sze rep re lá ci ói:
– a vál la lat te vé keny sé gét el len őr ző kül sős sze mély (T) – a vál la lat al kal ma zot -

tai (fő leg azok, akik tud ják, hogy va la mi lyen mun kát nem vagy nem meg fe -
le lő mi nő ség ben, vagy csak a meg adott ha tár időn túl vé gez tek el) (Á);

– az in for ma ti kus/rend szer gaz da (T) – a szá mí tó gép hez és/vagy az in for ma -
ti kai rend szer hez nem ér tő kol lé ga (Á).

Egyéb sze rep re lá ci ók (ál ta lá ban nem ala kul ki szim pá tia, de hagy ják te vé -
keny ked ni az ál cá zott tá ma dó kat):

– kar ban tar tók, ja ví tók (T) – dol go zók (Á);
– ke rék pá ros fu tá rok, pos tá sok, cso mag szál lí tók (T) – dol go zók (Á);
– pénz- és ér ték szál lí tók (T) – dol go zók (Á);
– ta ka rí tók (T) – dol go zók (Á).

 16 Ba lázs Ist ván (szerk.): Pszi cho ló gi ai le xi kon. Ma gyar Könyv klub, Bu da pest, 2002
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A biz ton ság tu da tos sá gi el len őr zés 
kom mu ni ká ció el mé le ti meg kö ze lí té se

A kom mu ni ká ci ós fó ku szú biz ton ság tu da tos sá gi el len őr zés so rán a szer ve zet
és bel ső érin tett jei, így mun ka tár sai, ve ze tői, bi zo nyos ese tek ben al vál lal ko -
zói és be szál lí tói ál tal kö zölt in for má ci ó kat, il let ve a kü lön bö ző (sze mély kö -
zi) kom mu ni ká ci ós hely ze tek ben ta nú sí tott ma ga tar tá su kat vizs gál ják. Ta nul -
má nyom ban csak a nyílt for rá sú hír szer zés sel és a social engineering tí pu sú
mód sze rek kel fog lal ko zom, a sza bá lyo zá sok kal, mun ka kö ri le írá sok kal, a fi -
zi kai biz ton ság ki ala kí tá sá nak és fej lesz té sé nek mód sze re i vel stb. nem, vagy
csak érin tő le ge sen. 

A nyílt for rá sú hír szer zés (Open Source Intelligence; OSINT) so rán az el -
len őrök (il let ve, ha nem el len őr zés ről van szó, ak kor a tá ma dók) egye bek kö -
zött a kö vet ke ző for rá sok ból sze rez nek szer ve ze ti in for má ci ó kat (NA TO,
Lévay17, Izsa18, il let ve sa ját meg jegy zé sek):

– a szer ve zet mun ka tár sa i nak di gi tá lis láb nyo mai;
– a szer ve zet mun ka tár sa i val foly ta tott be szél ge té sek;
– a szer ve zet be szál lí tó i val, vá sár ló i val, ver seny tár sa i val foly ta tott be szél ge -

té sek;
– a szer ve zet publikus saj tó anya gai (pél dá ul saj tó köz le mé nyek);
 – a szer ve zet weboldalai és egyéb webes plat form jai (pél dá ul LinkedIn,

Facebook);
– a szer ve zet ről a nyom ta tott és elekt ro ni kus mé di á ban meg je le nő hí rek, in -

for má ci ók;
– az internetes ke re sők kel meg ta lál ha tó tar tal mak;
– az internet sö tét tar tal mai (dark web);
– ke res ke del mi (fi ze tős) online szol gál ta tók ta nul má nyai, adat tá rai;
– ke res ke del mi mű hol dak fel vé te lei;
– nem kor mány za ti szer vek (NGO) (pél dá ul Amnesty International, Nem zet -

kö zi Vö rös ke reszt, Or vo sok Ha tá rok Nél kül) hi va ta los anya gai és az al kal -
ma zott ja i val, szak em be re i vel foly ta tott be szél ge té sek;

– szak mai szö vet sé gek, ka ma rák, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek adott szer ve -
zet ről is szó ló be szá mo lói, elem zé sei;

– sze mé lyes ta pasz ta la tok;

 17 Lévay Gá bor: OSINT (Open Source Intelligence). Nyílt in for má ci ós hír szer zés. Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem, Bu da pest, 2006

 18 Izsa Je nő: Nem zet biz ton sá gi alap is me re tek. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bu da pest, 2009
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– szür ke iro da lom: nem pub li kált és nem is mi nő sí tett do ku men tu mok, ta nul -
má nyok, je len té sek, ame lyek „okos bön gé szés sel” meg ta lál ha tók;

– tu do má nyos elő adá sok, kon fe ren ci ák, ahol a szer ve zet ről el hang za nak in -
for má ci ók;

– tu do má nyos-ku ta tó szer ve ze tek, egye te mek (pél dá ul az adott szer ve zet tel
kö zö sen vég zett ku ta tá sok, fej lesz té sek).

Az ada tok és in for má ci ók fel dol go zá sát se gít he ti, ha va la me lyik kom mu ni -
ká ci ós mo dellt hasz nál ják az elem zők. Griffin19 és Horányi20 szá mos, a gya -
kor lat ban is al kal maz ha tó kom mu ni ká ci ós mo dellt mu tat be köny ve i ben,
ezek kö zül az OSINT ese té ben Shannon és Weaver21 alap mo dell je is meg fe -
le lő le het. A kül dő meg ha tá ro zá sa so rán ki le het tér ni a jo go sult sá gok ra (pél -
dá ul van-e jo ga az adott sze mély nek a szer ve zet ről in for má ci ót meg ad ni), a
kül dés cél já ra, a szán dé kolt, vagy épp el len ke ző leg a fe le lőt len köz lés re (pél -
dá ul egy tit kár nő egy Facebook-csoportban kér se gít sé get az zal a meg jegy -
zés sel, hogy most ve zet te be az ön kor mány zat az új szoft vert, de sen ki nem
tud ja ke zel ni). A csa tor na elem zé se kor ré szint sza bá lyoz ni le het, hogy ki nek
van jo ga az adott csa tor nán a szer ve zet tel kap cso la tos in for má ci ó kat meg osz -
ta ni, de akár az is sza bá lyoz ha tó, hogy az adott sze mély ezt a csa tor nát nem
hasz nál hat ja. A szer ve zet azt is meg vizs gál hat ja, hogy me lyek azok a csa tor -
nák, ame lye ken a szer ve zet ről meg je len nek ugyan bi zo nyos in for má ci ók, de
eze ket a csa tor ná kat nem sze ret né a jö vő ben hasz nál ni, vagy el len ke ző leg:
mar kán sab ban sze ret né. A cím zett a nyílt for rá sú in for má ci ók nál min den ki
le het, aki az üze ne tet ol vas sa (még ak kor is nyílt nak te kint he tő, hogy egy
olyan zárt Facebook-csoportban ke rült sor a pub li ká lás ra, ami hez csat la koz ni
kell ah hoz, hogy az ott kö zölt tar ta lom meg te kint he tő le gyen). Ez le he tő vé te -
szi, hogy a szer ve zet a kon ku ren cia tu da tos fél re ve ze té se cél já ból ha mis in -
for má ci ó kat ad jon meg. 

A hu mán ala pú social engineering biz ton ság tu da tos sá gi el len őr zés cél ja
az, hogy mo del le zett hely zet ben/szi tu á ci ó ban az el len őr zés alá vont sze mé -
lyek ho gyan vi sel ked nek ak kor, ami kor a tá ma dó (aki sze re pe sze rint ügy fél,
kol lé ga stb.) olyan do log ra ké ri őket, ami a biz ton sá gi sza bály zat tal el len té -
tes, vagy olyan kér dé sek re vá la szol nak, ami nek ré vén ha nem is tit kos, de bi -

 19 Em Griffin: Be ve ze tés a kom mu ni ká ció el mé let be. Har mat Ki adó, Bu da pest, 2001
 20 Horányi Özséb (szerk.): Kom mu ni ká ció I–II. General Press, Bu da pest, 2003
 21 Claude E. Shannon: The mathematical theory of communication. In: Claude E. Shannon – Warren

Weaver: The mathematical theory of communication. The University of Il li no is Press, Urbana, 1964
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zal mas in for má ci ó kat mon da nak el il le ték te le nek nek. A social engineering
(akár tá ma dó, akár el len őr ző cél lal tör té nik is) ál ta lá nos lé pé sei a kö vet ke zők:

1. A terv ala po zá sa (ta lál ko zás a meg bí zó val, „szer ző dés” elő ké szí té se).
2. Fel de rí tés, in for má ció szer zés (hír szer zés nyílt for rá sok ból).
3. Meg fe le lő célszemély(ek) ki vá lasz tá sa.
4. A tá ma dás elő ké szí té se (in for má ci ók ki ér té ke lé se, hely szín, mód szer, sze -
rep lők, tör té net, idő táv stb. ki vá lasz tá sa, a meg szer zen dő ada tok és in for má -
ci ók meg ha tá ro zá sa, „szer ző dés” el fo ga dá sa).

5. Meg té vesz tés – a bi za lom meg szer zé se (a social attack in dí tá sa – az el ső
négy má sod perc, va la mint az el ső né hány mon dat).

6. A meg szer zett bi za lom ki hasz ná lá sa (pél dá ul be szél ge tés foly ta tá sa, be ju -
tás el zárt ré szek be).

7. A tá ma dás elő ké szí té se so rán meg ha tá ro zott ada tok és in for má ci ók meg -
szer zé se.

8. A be szél ge tés zá rá sa és/vagy a nyo mok el tün te té se.
9. A hely szín el ha gyá sa.

10. A meg szer zett ada tok és in for má ci ók fel dol go zá sa és/vagy át adá sa a meg -
bí zó nak fel dol go zás ra.

11. A tá ma dás ki ér té ke lé se, ta pasz ta la tok meg fo gal ma zá sa.

A tá ma dás elem zé sé re az előb bi ek ben ne ve zett for rá sok ban ta lál ha tó mo del -
lek kö zül ala po zás ként Philipsen el mé le tét, a be mu ta tott há rom eset ta nul -
mány nál pe dig Hymes SPEAKING mo dell jét ve szem ala pul.

Phi lip sen beszédkódelmélete

Phi lip sen beszédkódelmélete22 öt té tel ben fog lal ha tó ös  sze. Ta nul má nyom ban
az öt té tel social engineeringgel kap cso la tos sa ját meg lá tá som sze rin ti át ira -
tát is mer te tem. 

1. tétel: egy sa já tos kul tú rá hoz min den eset ben egy sa já tos be széd kód tár -
sul. Ha a vál la la ti dis kur zu so kat le ír juk, ak kor fe lü le tes szem lé lő ként kö zel
sem biz tos, hogy ész re ves  szük a sa já tos be széd kó do kat. A mun ka tár sak egy -
más kö zöt ti be szél ge té se i ben, vagy a szer ve zet hi va ta los kom mu ni ká ci ó já ban
(pél dá ul saj tó köz le mé nyek, rek lá mok, vál la la ti tá jé koz ta tó anya gok) hasz nált
sza vak és szó for du la tok gya kor la ti lag min den ki szá má ra meg ér he tők, akik az

 22 Gerry Phi lip sen: A be széd kó dok el mé le te. A kom mu ni ká ció et nog rá fi á ja. In: Em Griffin: i. m. 428–
439. o.
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adott nyel ven be szél nek. Ha azon ban a ren del ke zé sünk re ál ló szö veg kor pu -
szo kat ala po sab ban ele mez zük, leg alább két fon tos kü lönb ség re fi gyel he tünk
fel. 1. Van nak olyan rö vi dí té sek, sza vak, szó kap cso lat ok, szó for du la tok, ame -
lye ket az adott szer ve zet ki zá ró lag, vagy leg alább is az át lag hoz ké pest sok -
kal gyak rab ban hasz nál. Ha eze ken a szö ve ge ken szó gya ko ri sá gi elem zést
vé gez nénk, s az ered mé nye ket egy szó fel hő ben áb rá zol nánk, egy ér tel mű vé
és lát ha tó vá tud nánk ten ni, hogy me lyek ezek a sza vak, szó kap cso lat ok, szó -
for du la tok. 2. Van nak olyan sza vak és szó kap cso lat ok, ame lyek egy adott
ipar ág ban/ága zat ban dol go zók szá má ra egy faj ta ös  sze tar to zást je len te nek
(kul tu rá lis/szak mai kö zös ség és ho va tar to zás), s már né hány mon dat után ké -
pe sek le het nek ész re ven ni azt, ha va la ki csak fel szí ne sen és hi bá san tár ja fel
eze ket az is me re te it a be szél ge tés so rán. Az össze tar to zás be széd kód jai egye -
bek kö zött: a szak mai fo gal mak, a szak ma alap mű vei és szer zői, a szak ma
fon to sabb kép ző he lyei (kö zép- és fel ső ok ta tá si in téz mé nyek), a szak ma ha -
zai és nem zet kö zi ren dez vé nyei, a szak mai te vé keny sé get foly ta tók egye sü -
le tei/szö vet sé gei, il let ve a kü lön bö ző fel ügye le ti szer vek. 

Meg jegy zem, hogy lé tez nek olyan vál la la tok, ahol a(z írás be li) kom mu ni -
ká ció ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re ki dol goz tak és be ve zet tek olyan, né hány
be tű ből ál ló mo za ik sza va kat, ame lyek pél dá ul az anya cég és a kül föl di le ány -
vál la la tai kö zöt ti kom mu ni ká ci ót az zal te szik idő ben ha té ko nyab bá, hogy
nem kell a le ve le zé sek ben, vagy be szá mo lók ban ki ír ni a mo za ik sza vak je len -
té sét, hi szen azok a vál la la ti be széd kó dok min den ki ál tal is mert hal ma zá ba
tar toz nak. Az ilyen mo za ik sza vak je len té sé nek is me re te és hasz ná la ta ré vén
a social engineerek sok kal kön  nyeb ben ké pe sek a vál la lat al kal ma zot ta i nak
a bi zal má ba fér kőz ni.

2. tétel: egy be széd kód ma gá ban fog lal bi zo nyos kul tu rá lis vo nat ko zá sú
pszi cho ló gi ai, tár sa dal mi, re to ri kai kü lönb sé ge ket. A pszi cho ló gi ai ma ni pu lá -
ció so rán a meg tá ma dott kom mu ni ká ci ós ágens vi sel ke dé sé vel, mon da ta i val
el árul ja a szer ve zet ben be töl tött sze re pét, sőt az ese tek je len tős ré szé ben azt ki
is hang sú lyoz za. A ma ni pu lá ció ré sze ként e sze rep meg erő sí té se si ke re seb bé
te he ti a tá ma dást. A szo ci o ló gi ai meg kö ze lí tés nél az egyén nem csak ma gá ról,
ha nem ma ga és a szer ve zet töb bi tag já nak kap cso la tá ról is ad in for má ci ót. A
social engineerek sze rint, ha az egyén tu da to san el akar ha tá ro lód ni a szer ve -
zet től, vagy an nak bi zo nyos cso port ja i tól (pél dá ul mér nö kök kont ra fi zi kai
mun ká sok), ak kor ezt a be széd kó dok ban is ki fe je zés re jut tat ja. En nek fel is me -
ré se ré vén a tá ma dó olyan be széd kó do kat al kal maz hat, ame lyek se gít sé gé vel
kön  nyeb ben tud a meg tá ma dott ágens bi zal má ba fér kőz ni (pél dá ul „leg alább
mi, me ló sok tart sunk ös  sze”). A re to ri kai meg kö ze lí tés nél – iga zod va Phi lip -
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sen fel ve té sé hez – fon tos a te kin tély vizs gá la ta és a be széd kó dok ré vén a meg -
fe le lő te kin tély vi szony ki ala kí tá sa a tá ma dó és az ál do zat kö zött. Ami kor a tá -
ma dás so rán a tá ma dó az adott szi tu á ci ót va lós idő ben elem zi, kön  nyen fel -
mé ri, hogy in kább az egy csa pat ba tar to zás (szo ci o ló gia), vagy in kább az
alá-fö lé ren delt ség (te kin tély) el ve sze rint ala kít sa-e ki a kom mu ni ká ci ós ke -
re tet. Utób bi nál pél dá ul a se gít sé get ké rő har min cas, dö gös tá ma dó nő ki hang -
sú lyoz za, hogy men  nyi re fér fi as nak ér té ke li a ma ni pu lá lan dó biz ton sá gi őrt. 

3. tétel: a be széd je len tő sé ge függ a be szé lő és a hall ga tó ál tal hasz nált be -
széd kó dok tól, ame lye ket ab ból a cél ból al kal maz nak, hogy se gít sé gük kel lét -
re hoz zák és ér tel mez zék kom mu ni ká ci ó ju kat. Ezt a té telt né mi képp át kell
fo gal maz ni a social engineering tí pu sú tá ma dá sok ele mez he tő sé ge ér de ké -
ben: a ma ni pu lá ció tech ni ká it jól is me rő tá ma dó olyan ke re tet ad a be szél ge -
tés nek, ahol akár köz vet len, akár köz ve tett irá nyí tó sze rep ben ha tá roz za meg
a be széd je len tő sé gét. A social engineering tí pu sú tá ma dá sok nál a ki ala kí tott
be széd ak tu sok ben ső sé ge sek, nyíl tak, tá mo ga tó jel le gű ek le het nek. A ben ső -
sé ges vi szony rö vid időn be lü li ki ala kí tá sa azért is fon tos, mert ha a meg tá -
ma dott ágens mind vé gig tá vol ság tar tó ma rad, ak kor nem vagy csak rész ben
mond ja el a meg sze rez ni kí vánt in for má ci ó kat. A nyílt kap cso lat ke re té ben a
tá ma dó ru gal mas, és úgy ala kít ja a be szél ge tést, hogy ez a ru gal mas ság meg -
vál toz tas sa az ágens eset leg me rev hoz zá ál lá sát. A social engineer a meg tá -
ma dott ágens bi zal má ba tud fér kőz ni az ál tal, hogy tá mo ga tó jel le gű kap cso -
la tot épít ki és tart fenn a be széd ese mény so rán [pél dá ul se gít sé get nyújt ne ki,
vagy bizalmas(nak tű nő) in for má ci ó kat oszt meg ve le]. 

4. tétel: a be széd kó dot meg ha tá ro zó fo gal mak, sza bá lyok, pre mis  szák ki -
bo goz ha tat la nul be le van nak szö vőd ve ma gá ba a be széd be. Az 1. té tel nél le -
ír ta kat az zal sze ret ném itt ki egé szí te ni, hogy a szer ve ze tek je len tős ré sze nem
kel lő kö rül te kin tés sel sza bá lyoz za azt, hogy me lyek azok az in for má ci ók,
ame lyek bár ki szá má ra el ér he tők a nyil vá nos plat for mo kon (be le ért ve a mun -
ka tár sak/ve ze tők Facebook-és LinkediIn-oldalait is). A be széd kód fo gal mát
en nél a té tel nél vizs gá ló dá som fó ku szá ban cél sze rű ki ter jesz tett for má já ban
hasz nál ni. A szer ve zet és a tá ma dó kö zöt ti kom mu ni ká ció so rán el fo gad juk
azt, hogy mind két fél multiplatformos kom mu ni ká ci ót foly tat hat úgy, hogy a
tá ma dá si szán dék csak a social engineert jel lem zi, il let ve az in for má ció át -
adá sá ban har ma dik, ne gye dik stb. fél, fe lek is részt ve het nek. 

5. tétel: egy kö zös be széd kód mes te ri al kal ma zá sa ele gen dő fel té tel ah -
hoz, hogy elő re je lez zük, ér tel mez zük vagy kont rol lál juk a kom mu ni ká ci ós
vi sel ke dés ért he tő sé gé ről, tisz ta sá gá ról és mo rál já ról fo lyó dis kur zust. Mi vel
a be széd kó dok kö ré be tar toz nak a ver bá lis, nonverbális, il let ve metakommu-
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nikatív kó dok is (a té tel ere de ti ér tel me zé sé ben el ső sor ban ez utób bi val fog -
lal ko zik a szer ző), ezek is me re te az adott szi tu á ci ó ban se gí ti a social engi-
neert, hogy meg jó sol ja, il let ve kel lő szak mai tu dás bir to ká ban irá nyít sa is a
be szél ge tést úgy, hogy a meg tá ma dott ágens eb ből sem mit ne ve gyen ész re. 

Az öt té tel ös  sze fog lal va:
1. té tel: a szer ve ze ti kul tú rá hoz min den eset ben sa já tos be széd kód tár sul,

ami nek meg is me ré se a si ke res social engineering ak ci ók egyik alap fel té te le. 
2. té tel: a szer ve ze tek mun ka tár sai ál tal hasz nált be széd kód ma gá ban fog -

lal bi zo nyos kul tu rá lis vo nat ko zá sú pszi cho ló gi ai, tár sa dal mi, re to ri kai kü -
lönb sé ge ket, ezek is me re te és fel is me ré se ré vén a social engineer a meg tá -
ma dott mun ka társ bi zal má ba tud fér kőz ni.

3. té tel: a ma ni pu lá ció tech ni ká it jól is me rő social engineer olyan ke re tet
ad a be szél ge tés nek, ahol akár köz vet len, akár köz ve tett irá nyí tó sze rep ben
ha tá roz za meg a be széd je len tő sé gét, tar tal mát és fo lya mát.

4. té tel: a szer ve zet és a social engineer kö zöt ti kom mu ni ká ció so rán el fo -
gad juk, hogy mind két fél multiplatformos kom mu ni ká ci ót foly tat, s a tá ma dó
iga zi szán dé ka a be széd ből ön ma gá ban nem vagy csak ne he zen bo goz ha tó ki. 

5. té tel: a social engineer a ver bá lis, nonverbális, il let ve metakommu-
nikatív kó dok is me re té ben úgy ké pes ala kí ta ni a be szél ge tést, hogy ab ból a
meg tá ma dott ágens nem vesz ész re sem mit. 

A SPEAKING mo dell

Hymes a sze mély kö zi kom mu ni ká ció be széd ese mé nye i nek be mu ta tá sá ra és
elem zé sé re egy olyan mo dellt dol go zott ki, ami nél a be szé lő szó an gol vál to -
za tá nak (SPEAKING) egyes be tű i ből épül fel a mo dell a kö vet ke zők sze rint:

– Setting/scene (be széd hely zet): a je le net fi zi kai kö rül mé nye i nek (hely, idő)
le írá sá ra szol gál.

– Participants (részt ve vők): támadó(k), áldozat(ok), mel lék sze rep lők (pél dá -
ul töb bi kol lé ga, ügy fél). 

– Ends (le zá rá sok): me lyek azok a cé lok, ame lye ket a tá ma dó el akar ér ni?
Ezek rend sze rint a kö vet ke zők: bi zal mas/tit kos in for má ci ók meg szer zé se
be szél ge tés sel, el ér ni, hogy been ged jék a nyil vá nos ság tól el zárt ré szek re,
kap cso la tot ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni a to váb bi tá ma dá sok ér de ké ben.

– Act sequences (cse lek mény so ro za tok): ho gyan épül fel a tá ma dás, mi lyen
kul tu rá lis kö zeg be he lyez he tő (pél dá ul kö szö nés, bú csú zás).
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– Key (kulcs): mi lyen ver bá lis, nonverbális, eset leg me ta kom mu ni ká ci ós ele -
me ket hasz nál a tá ma dó (pél dá ul a sze re pé hez il lesz ke dő ru há zat és ki egé -
szí tők, be széd stí lus). 

– Instrumentalities (esz kö zök): ide so rol juk a kom mu ni ká ci ós csa tor ná kat
(szó be li, írás be li, te le fo nos, internetes, kö zös sé gi mé dia), a be széd ak tu á lis
for má ját (nyelv, szak nyelv, di a lek tus), va la mint a for má lis nyel vet is (pél -
dá ul jo gi nyel ve ze tű üze net az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság tól). 

– Norms (nor mák): a tá ma dó el dönt he ti, hogy a tá ma dást nor ma sze gés re,
vagy nor ma kö ve tés re épí ti-e fel, il let ve meg tu dunk kü lön böz tet ni eltérő
érint ke zé si nor má kat is (han gos/halk be széd, kéz fo gás, tá vol ság, ös  sze né -
zés, meg öle lés stb.).

– Genre (mű faj): fon to sabb mű faj ok le het nek a tá jé koz ta tó, az ál ta lá nos/szak -
mai be szél ge tés, az ál ta lá nos in for má ció ké ré se/adá sa, a ja vas lat, a se gít -
ség ké rés és -nyújtás, a flör tö lés stb.

Ta nul má nyom ban ter je del mi okok ból el te kin tek a mo dell rész le tes be mu ta tá -
sá tól, mi vel az meg ta lál ha tó egye bek kö zött Hymes23, Ray és Biswas24, Zand-
Vakili és társai25, Matel26, il let ve Kollár27 írá sa i ban, így in kább há rom eset ta -
nul mányt mu ta tok be a mo dell gya kor la ti fel hasz ná lá sát és hasz nos sá gát
szem lél te ten dő. 

Há rom eset ta nul mány az el mé let be mu ta tá sá ra

A biz ton sá gi el len őr zés so rán a meg adott sze re pet ját szó el len őr (tá ma dó) és
az er ről nem tu dó mun ka társ (ál do zat) be szél ge té sé ről, te hát ma gá ról a hu -
mán ala pú social engineering tí pu sú tá ma dás ról hang- és vi de o fel vé tel ké -

 23 Dell Hymes: Models of the Interaction of Language and Social Life. In: John Gumperz – Dell Hymes
(eds.): Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. Holts Rinehart &
Winston, New York, 1972, pp. 35–71.; Dell Hymes: Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic
Approach. University of Penn syl vania Press, Phi la del phia, 1974

 24 Manas Ray – Chinmay Biswas: A study on Ethnography of communication: A discourse analysis with
Hymes ‘speaking model’. Jo ur nal of Education and Practice, vol. 2, no. 6, 2011, pp. 33–40.

 25 Elham Zand-Vakili – Alireza Fard Kashani – Far had Tabandeh: The Analysis of Speech Events and
Hymes’ SPEAKING. Factors in the Comedy Television Series: “FRIENDS”. New Me dia and Mass
Communication, 2012

 26 Maldona Matel: “The Ethnography of communication”. Bul le tin of the Transilvania University of
Brasov, vol. 2, no. 51, 2009

 27 Kol lár Csa ba: Social engieering a gya kor lat ban. Ma ni pu lá ci ók ér tel me zé se a SPEAKING mo dell ben.
JEL-KÉP, 2017/3. 
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szül, így ren del ke zés re áll egy olyan nyers anyag, ami al kal mas le het a tu do -
má nyos igényességű és a gya kor la ti élet ben is al kal maz ha tó elem zés re, majd
en nek alap ján a biz ton ság tu da tos sá gi prog ra mok és tan anyag ok fej lesz té sé re.
Az eset ta nul má nyok meg szer ve zé sé nél és elem zé sé nél Horváth és Mitev28,
Dooley29 és Klenke30 mun ká i ra ha gyat ko zom. Az eset ta nul má nyok elem zé sé -
nél két kér dés re ke re sem a vá laszt: 1. al kal mas-e Hymes SPEAKING mo -
dell je a hu mán tí pu sú social engineering tá ma dá sok elem zé sé re; il let ve ha al -
kal mas, ak kor 2. mi lyen ál ta lá no sít ha tó kö vet kez te té sek fo gal maz ha tók meg
az eset ta nul má nyok fel dol go zá sa után. Az adat gyűj tés re 2016 ne gye dik és
2017 el ső ne gyed éve kö zött ke rült sor egy ke res ke del mi bank két-két hely -
szí nén (egy bu da pes ti köz pont, egy re gi o ná lis/me gyei igaz ga tó ság, két ki -
emelt bank fi ók). Mi vel a ki vá lasz tott hely szí ne ken vol tak vi de o ka me rák
(igaz, egy ré szü ket na gyobb fel bon tá sú ra kel lett cse rél ni), s elő ze te sen mik -
ro fo no kat is te le pí tet tünk, így a tá ma dás nap já ra ren del ke zés re állt a hang- és
videorögzítéshez szük sé ges tech ni kai hát tér. A tá ma dást az ellenőr/auditor a
meg adott for ga tó könyv sze rint haj tot ta vég re, a fel vé te lek elem zé se előtt er -
ről tá jé koz tat ták az érin tet te ket (ál do za tok), akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a
fel vé te le ket tu do má nyos cél lal ele mez zék. Je len ta nul mány ban há rom ese tet
is mer te tek: pizzafutár az ügy fél pult nál, in for ma ti kus kol lé ga a köz pont ból,
do hány zás ra ki je lölt hely. Azért esett a vá lasz tás ezek re az ese tek re, mert na -
gyon vi lá go san és teljeskörűen be le het mu tat ni az el len őr zés so rán al kal ma -
zott hu mán tí pu sú social engineering tá ma dást a SPEAKING mo dell ben. 

Pizzafutár az ügy fél pult nál

Beszédhelyzet

A be széd hely zet kül ső idő be li ha tá ra, va gyis a tá ma dás tel jes idő tar ta ma és a
tér be li ha tár is több rész re oszt ha tó. A tel jes idő ke ret ti zen há rom perc volt,
eb ből a bel ső idő ha tár (va gyis, ami nek az elem zé se az eset le írás nál rész le te -
seb ben sze re pel) négy perc, ezt kö vet te egy má sik tér ben (fo lyo só ról nyí ló
szo ba/szo bák) meg va ló sí tott adat gyűj tés (ez nem ré sze az elem zés nek), ami
hét perc, majd vis  sza té rés az ere de ti hely szín re, el kö szö nés és tá vo zás (két
perc). A kül ső tér be li ha tár a bank fi ók ügy fél pult ja és an nak kör nyé ke. A tá -

 28 Hor váth Dó ra – Mitev Ariel: Al ter na tív kva li ta tív ku ta tá si ké zi könyv. Alinea Ki adó, Bu da pest, 2015
 29 Larry M. Dooley: Case Study Research and Theory Bu il ding. Advances in Developing Human

Resources, iss. 4, 2002, p. 335.
 30 Karin Klenke: Qualitative Research in the Study of Leadership. Emerald Group, Bingley, 2008



Kol lár Csa ba: Az in for má ció biz ton ság hu mán aspektusai36

ma dás szem pont já ból a kül ső tér be li ha tár hoz tar to zik az idő já rás (bo ron gós,
esős idő), a bel ső tér be li ha tá ron a tá ma dó nem vál toz ta tott, va gyis a be szél -
ge tést mind vé gig úgy irá nyí tot ta, hogy a ban ki mun ka társ a he lyén ma rad jon.
A bank ban több ügy fél pult volt, a tá ma dó azt vá lasz tot ta ki, ame lyik nél a szá -
má ra op ti má lis ban ki ügy in té ző fog lalt he lyet (lásd ké sőbb), s leg kö ze lebb
volt a biz ton sá gi őr ál tal (el vi leg) vé dett, a le zárt fo lyo só ra nyí ló aj tó hoz. A
tá ma dás dél előtt tör tént, a hó nap ele jén (az eső el le né re is töb ben in téz ték a
ban ki ügye i ket), az idő já rás mi att az em be rek han gu la ta nyo mott volt.

Résztvevők

A tá ma dó mun ká ját meg kön  nyí tet te, hogy a biz ton sá gi őr nem volt a he lyén.
A részt ve vő ket a tá ma dás szem pont já ból a kö vet ke ző cso por tok ba le het so -
rol ni:

– köz ve tett részt ve vők: ügy fe lek, ban ki al kal ma zot tak. A ban ki al kal ma zot tak
ki zá rá sa fon tos volt a tá ma dás ered mé nyes sé ge szem pont já ból; 

– köz vet len részt ve vők: tá ma dó, ban ki al kal ma zott (ügy fél pul tos). 

A tá ma dó sze re pe: ki né zet re pizzafutár (cé ges pó ló, pizzaszállító tás ka a ke -
zé ben), aki el ázott, s sze ret ne el men ni a mos dó ba. Húsz év kö rü li, vé kony
test al ka tú, szim pa ti kus fi a tal.

Az ál do zat: negy ve nes évei kö ze pén já ró nő, aki nek a fel té te le zés sze rint
ha son ló élet ko rú gye re ke/ke reszt gye re ke van/le het, mint a tá ma dó.

Lezárások

A cél két, egy más ra épü lő rész ből te vő dik ös  sze. 1. el ér ni az ál do zat nál, hogy
en ged je be a tá ma dót az ügy fe lek től el zárt rész be, ahol a mos dó ta lál ha tó; 2.
amint a tá ma dó be ju tott, sze rez zen meg va la me lyik mun ka társ tól bi zal mas
ada to kat, in for má ci ó kat úgy, hogy az iro dá já ból el hoz va la mi lyen „adat hor -
do zót” (pél dá ul okostelefon, név je gyek, ban ki szer ző dé sek stb.). A tá ma dás
mind két cél te kin te té ben meg va ló sult.

Cselekménysorozat

A cse lek mény fel épí té se a kö vet ke ző: 1. az eső ben el ázott pizzafutár be lép a
bank fi ók ba; 2. sor szá mot kér az au to ma tá ból; 3. az au to ma ta egy má sik ügy -
in té ző höz irá nyít ja, de ezt nem ve szi fi gye lem be; 4. ami kor a ki jel zőn a ki -
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sze melt ügy in té ző pult szá ma meg je le nik, a ke zé ben hang sú lyo san mu tat va a
szá mát tar tal ma zó la pot, oda lép az ügy in té ző höz, a pizzafutáros hordtáskát a
szé ken hagy ja. Meg jegy zem, hogy itt an  nyi ban sze ren csé je volt, hogy az az
ügy fél, akit az au to ma ta a ki sze melt ügy in té ző höz irá nyí tott vol na, szin tén
fel állt a szék ről, de a tá ma dó nonverbálisan je lez te, hogy ha mar fog vé gez ni,
s azt is, hogy si et; 5. a tá ma dó il le del me sen kö szön az ügy in té ző nek, be szél -
get nek né hány mon dat ban az idő já rás ról, majd meg em lí ti, hogy még „pi sil ni
sincs időm, an  nyi meg ren de lést kell ma ki vin nem”, majd szól egy mon dat-
ban ar ról, hogy egye te mis ta, tan díj ra gyűjt, ezért dol go zik; 6. a tá ma dó el -
mond ja a ké ré sét, mi sze rint sze ret ne el men ni a mos dó ba, il let ve meg ké ri az
ál do za tot, hogy ad dig vi gyáz zon a pizzaszállító tás ká ra; 7. az ál do zat elő ször
a sza bá lyok ra hi vat ko zik ugyan, de né hány meg erő sí tő mon dat után been ge-
di a tá ma dót az zal a meg jegy zés sel, hogy si es sen, s ad dig vi gyáz a pizzaszál-
lító tás ká ra. Meg jegy zem, hogy a mo dell sze rint idá ig tar tott a cse lek mény -
so ro zat, amely után a tá ma dó meg tud ta sze rez ni a szük sé ges bi zal mas/tit kos
ada to kat, s fenn aka dás nél kül el is hagy ta a hely színt.

Kulcs

A tá ma dó emb lé mái és kul tu rá lis szig nál jai (nonverbális kó dok) két ar che tí -
pus kö ré épül tek. A fő ar che tí pus a pizzafutár volt, aki egy lé te ző cég emb lé -
má já val el lá tott pó ló ban, far mer ban, tor na ci pő ben, ke zé ben pizzaszállító tás -
ká val je le nik meg a be széd hely zet ben. Az ér zel mi leg job ban meg érin tő (a
ver bá lis és nonverbális üze ne tek kong ru en ci á já ra épü lő) ar che tí pus „az én
egye te mis ta gye re kem is le het ne” volt. Itt a tá ma dó – ahogy ar ra már utal-
tam – si ke re sen ala kí tot ta az eső ben el ázó, a tan dí já ért dol go zó egye te mis tát,
aki élet ko rá ból adó dó an akár az ál do zat egye te mis ta gye re ke is le het ne. A
szem üveg, a szem üveg meg tör lé se, a ned ves haj és pó ló to vább erő sí tet te ezt
a sze re pet. A tá ma dó ked ves, il lem tu dó, hang szí ne ba rát sá gos. A tár sa dal mi
köz he lyek szint jén be bi zo nyít ja (el ső sor ban az ál do zat nak), hogy van nak
még ren des, dol gos fi a ta lok. A ban ki ügy in té ző ar che tí pu sa a tá vol ság tar tó,
az ügy re fó ku szá ló dol go zó, aki ben a tá ma dó kul csa i nak se gít sé gé vel ezt az
ar che tí pust át tud ja ír ni anyá ra, ke reszt anyá ra.

Eszközök

A kom mu ni ká ci ós csa tor na a sze mély kö zi kom mu ni ká ció so rán ver bá lis és non-
verbális. A je len tés tar tal mak te kin te té ben épít a metakommunikatív je gyek re is.
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Normák

A tá ma dó rá ve szi ál do za tát, hogy nor ma sze gést kö ves sen el, va gyis hogy
been ged je az ügy fe lek től el zárt te rü let re.

Műfaj

Se gít ség ké rés/-nyúj tás, rö vid be szél ge tés.

Az in for ma ti kus kol lé ga a köz pont ból

Beszédhelyzet

A tá ma dás há rom be széd hely zet ből te vő dik ös  sze: 1. a sze mé lyes lá to ga tást
meg elő ző en, ebéd idő ben a tá ma dó fel hív ja a vi dé ki köz pont/igaz ga tó ság
egyik osz tá lyát az zal az ürüg  gyel, hogy a bu da pes ti köz pont in for ma ti kai
igaz ga tó sá gá ról jön, mind járt oda ér, és mi vel nincs hely is me re te, ezért meg -
ké ri az ál do za tot, hogy vár ja a be já rat nál. 2. A tá ma dó meg ér ke zik a vi dé ki
köz pont ba, ahol a kol lé gák sze re tet tel fo gad ják. A tá ma dás idő ke re te nem lé -
nye ges, mi vel az in for má ci ó kat va la men  nyi – szá má ra fon tos – gép ről meg
tud ta sze rez ni, il let ve az ál do za tok hoz zá fé ré se in ke resz tül el tud ja ér ni a vál -
la la ti adat bá zi so kat is. Meg jegy zem, hogy ha nem audit, ha nem éles tá ma dás
lett vol na, ak kor a tá ma dó kár té kony kó do kat is tu dott vol na te le pí te ni a gé -
pek re (ki hasz nál va az in for ma ti kai biz ton sá gi ré se ket), az audit so rán azon -
ban csak azt vizs gál ták, hogy a social engineering tá ma dás el ér te-e a cél ját,
va gyis hogy el hit ték-e a kol lé gák, hogy a tá ma dó a bank köz pont já ban dol -
go zó in for ma ti kus. Kül ső tér be li ha tár nak je len eset ben a re gi o ná lis köz -
pont/igaz ga tó ság iro dá it, bel ső nek pe dig az egyes ál do za tok mik ro kör nye ze -
tét, va gyis az író asz ta luk és a szá mí tó gé pük kör nye ze tét ér tem. 3. A tá ma dó
be széd hely ze tei az egyes ál do za tok kal. Ezt az elem zé sem szem pont já ból
nem te kin tem je len tős nek, mi vel a di a ló gu sok né hány egy sze rű mon dat ra
kor lá to zód nak, s ezek ről nem is ké szült kü lön fel vé tel.

Résztvevők

Az el ső eset tel el len tét ben a részt ve vő ket más faj ta szem pont ok sze rint osz tá -
lyoz tam en nél a le írás nál:
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– Az a kol lé ga, aki fel vet te a te le font (el ső be széd hely zet). Az ő fel ada ta az
volt a tá ma dás ban, hogy még a tá ma dó meg ér ke zé se előtt meg erő sít se a he -
lyi kol lé gá kat ab ban, hogy a pes ti in for ma ti kus kol lé ga mind járt itt lesz. Ez -
zel aka ra tán kí vül el osz la tott min den eset le ge sen meg lé vő fenn tar tást az
ide gen, so ha nem lá tott tá ma dó kap csán. 

– He lyi kol lé gák: ál do za tok, akik ter mé sze tes mó don en ged ték a szá mí tó gé -
pük höz a tá ma dót. 

– Tá ma dó. A tá ma dó nak az el ső két eset hez ké pest nem csak hu mán ala pú
social engineering is me re tei van nak. Az ar che tí pu sa rend szer gaz da/in for -
ma ti kus, aki szem üve ges, far mer nad rág ban, kis sé gyű rött ing ben, a nya ká -
ban a vál la lat ha mi sí tott (szí nes ben ki nyom ta tott) be lé pő kár tyá já val je lent
meg. Elő ze te sen fel ké szült a vál la lat ból a vál la lat ról szó ló nyil vá no san el -
ér he tő in for má ci ók alap ján (OSINT). 

Meg jegy zem, hogy a tá ma dás si ke res sé ge nagy mér ték ben azon múlt, hogy a
tá ma dás nap ján a vi dé ki köz pont va la men  nyi in for ma ti kai mun ka tár sa a bu -
da pes ti köz pont ban egy kon fe ren ci án vett részt. Mi vel a bank tá mo gat ta ezt
a kon fe ren ci át, így tud ni le he tett, hogy a kol lé gák részt is vesz nek raj ta. A tá -
ma dó fel hív ta elő ze te sen a szer ve ző ket, akik el ko tyog ták, hogy a vi dé ki igaz -
ga tó ság tel jes lét szám mal kép vi sel te ti ma gát.

Lezárások

A há rom be széd hely zet cél ja rend re a kö vet ke ző: 1. te le fo non bi zal mat éb -
resz te ni a kol lé gák ban, hogy jön egy in for ma ti kus a köz pont ból, aki meg sze -
re li a gé pe ket; 2. meg erő sí te ni a vi dé ki kol lé gá kat ab ban, hogy a bu da pes ti
in for ma ti kus kol lé ga né hány be ál lí tást hajt vég re a gé pe ken, ami nek kö vet -
kez té ben a gé pek gyor sab bak lesz nek; 3. az ál do za tok szá mí tó gé pé ről és an -
nak kör nye ze té ből meg sze rez ni a szük sé ges be lé pé si ne ve ket/jel sza va kat, il -
let ve hoz zá fér ni a ban ki adat bá zis ok hoz.

Cselekménysorozat

1. te le fo nos be szél ge tés a vi dé ki igaz ga tó ság egyik mun ka tár sá val. a) A tá ma -
dó ebéd idő ben fel hív ja a bank vi dé ki igaz ga tó sá gá nak egyik osz tá lyát, hogy
rö vi de sen ér ke zik, de el té vedt. Mi vel a nyil vá nos for rá sok ból meg is mer he tő
vál la la ti kul tú ra ré sze, hogy a kol lé gák egy mást te ge zik, ezért a tá ma dó is te -
ge zi a kol lé gát. b) El mond ja, hogy a bu da pes ti köz pont ból jön, mert a szá -
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mító gé pe ken el kell vé gez nie né hány na gyon fon tos be ál lí tást, mind járt oda -
ér, s meg ké ri a kol lé gát, hogy mi vel nem is me ri a hely színt, vár ja a be já rat -
nál. 2. c) a tá ma dó meg ér ke zé sé ig a kol lé ga el mond ja az osz tály töb bi dol go -
zó já nak, hogy mind járt meg ér ke zik a bu da pes ti in for ma ti kus kol lé ga
(gya kor la ti lag meg is mét li azt, amit a tá ma dó ne ki mon dott); d) a te le fo nos ál -
do zat vár ja a be já rat nál; e) a re cep ci ós kol lé ga a ha mis be lé pő alap ján fel -
jegy zi a tá ma dó ada ta it, s been ge di őt; f) a te le fo nos ál do zat be mu tat ja a tá -
ma dót az osz tály töb bi mun ka tár sá nak; g) a tá ma dó még egy szer el is mét li a
lá to ga tá sa cél ját (egy fon tos be ál lí tást kell el vé gez nie az osz tály va la meny  nyi
szá mí tó gé pén az új biz ton sá gi pro to kol lok élet be lé pé se mi att). 3. h) a tá ma -
dó le ül az ál do za tok szá mí tó gép éhez; i) meg ké ri őket, hogy lép je nek be az ál -
ta luk hasz nált adat bá zis ok ba, il let ve el len őriz zék, hogy a tá ma dó nál lé vő
név/jel szó pá ros egye zik-e (ter mé sze te sen nem egye zik, mert hogy a tá ma dó
„vé let le nül” egy má sik lis tát ho zott ma gá val); j) mi vel nem egye zik, ezért új
nyil ván tar tó la pot ké szí te nek, ahol meg ad ják a szük sé ges ada to kat; k) a tá ma -
dó ki hasz nál va a rend szer biz ton sá gi ré se it, az adat bá zis ok szá má ra re le váns
tar tal mát egy má sik tár hely re má sol ja.

Kulcs

A tá ma dás so rán az alap ve tő kulcs a tá ma dó rend szer gaz da/in for ma ti kus
sze re pé nek az el ját szá sa. A ko ráb ban le írt for mai je gyek mel lett fon tos, hogy
a tá ma dó nak le gyen va ló di in for ma ti kai tu dá sa, il let ve leg alább alap szin ten
is mer je a bank mű kö dé sét és szer ve ze ti kul tú rá ját/stí lu sát. A tá ma dó stí lu sa
pre cíz és szak ma i sá got tük rö ző („vég re egy ren des rend szer gaz da”), aki
kész sé ge sen vá la szol a fel tett kér dé sek re (a kér dé sek ki vé tel nél kül a szö -
veg szer kesz tő és táb lá zat ke ze lő szoft ve rek kel, a le ve le ző rend szer rel, il let ve
a nyom ta tás sal vol tak kap cso la to sak. Ezek a kér dé sek szin te va la men  nyi
cég nél elő for dul hat nak, te hát nem te kint he tők ipar ág-, il let ve ágazatspecifi -
kusnak).

Eszközök

A kom mu ni ká ci ós csa tor na a sze mély kö zi és a cso port kom mu ni ká ció so rán
ver bá lis és nonverbális. A tá ma dás csa tor nái kö zött meg je le nik a te le fo nos is.
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Normák

A tá ma dó el ső sor ban a nor ma kö ve tés re épít, ki hang sú lyoz va, hogy a be ál lí -
tá sok utá ni nap – ami kor az új rend szer el in dul – a gé pek sok kal gyor sab bak
lesz nek, így a mun ka is ha té ko nyab bá és ké nyel me seb bé vá lik.

Műfaj

A tá ma dás so rán több mű faj jal le het ta lál koz ni: te le fo non ál ta lá nos in for má -
ció adá sa, szak mai be szél ge tés, se gít ség nyúj tás.

Do hány zás ra ki je lölt hely

Beszédhelyzet

A do hány zás ra ki je lölt hely – a he lyi adott sá gok fi gye lem be vé te lé vel – olyan,
rend sze rint a sza bad ban ta lál ha tó hely le het, amit min den fé le en ge dély nél -
kül meg le het kö ze lí te ni, il let ve ott le het tar tóz kod ni. A bank szék he lye ilyen
volt. Az idő be li ke ret nél a tá ma dás két rész re bont ha tó (az elem zés ben rész -
le te sen csak az el ső rész sze re pel): a do hány zás köz be ni rész és a nyil vá nos -
ság tól el zárt ré szek be (fo lyo só, iro dák) tör té nő be ju tás je len ti a ke ret el ső,
míg a be ju tás után a kém ke dés a má so dik részt. Az idő be li kül ső ha tár ti zen -
két perc volt, mi a latt ré szint a ci ga ret tá zás, ré szint az el zárt ré szek be tör té nő
be ju tás meg tör tént. A kül ső tér be li ha tár a do hány zás ra ki je lölt he lyet, a re -
cep ci ós pul tot, va la mint a csak be lé pő kár tyá val meg kö ze lít he tő te rü le te ket
je len ti. A bel ső tér be li ha tár nál a do hány zás hely szí nén a „meg szo kott” kör -
be ál lás, a re cep ci ós pult kör nyé kén a cso por tos vo nu lás, az el zárt ré szek be
tör tént be ju tás után pe dig a szét vá lás, il let ve kö zös lif te zés volt a jel lem ző.
Az eset te hát két be széd hely ze tet azo no sít: 1. do hány zás köz be ni esz me cse -
re; 2. proxemika se gít sé gé vel tör té nő be ju tás.

Résztvevők

A tá ma dás ban a kö vet ke ző részt ve vők/sze re pek azo no sít ha tók:
– Ak tív ál do za tok, akik a do hány zás ra ki je lölt he lyen ci ga ret táz nak, s ér dek -

lőd ve hall gat ják a tá ma dó rö vid be szá mo ló ját ar ról, hogy mi lyen új tör vé -
nyi vál to zá sok vár ha tók a bank sza bá lyo zás te rü le tén. 
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– Re cep ci ós (pas  szív ál do zat), aki nem fi gyel ar ra, hogy a ban ki be lé pő kár -
tyá val bí ró kol lé gák kö zé ke ve re dett a tá ma dó, akit így tud tán kí vül át en -
ged a le zárt ré szek be.

– Biz ton sá gi őrök (pas  szív ál do zat), akik nem fi gyel tek ar ra, hogy a cso port -
hoz egy ide gen is csat la ko zott.

– Tá ma dó, aki a pénz ügyi szer ve ze tek fel ügye le té ért fe le lős ha tó ság mun ka -
tár sá nak ad ta ki ma gát. Meg je le né se: ha tá ro zott sá got és ma ga biz tos sá got,
egy szer smind egy faj ta ba rát sá got is su gall. A do hány zás ra ki je lölt he lyen
lé vő ál do za tok kal (kö zel) azo nos kon zer va tív, sö tét szí nű öl tönyt, fe hér in -
get, nyak ken dőt, bőr ci pőt vi sel, ke zé ben ki sebb, bőr ak ta tás ka. Nya ká ban a
ha tó ság ha mi sí tott be lé pő kár tyá ja, il let ve van ha mis név jegy kár tyá ja ar ra az
eset re, ha az ál do za tok kö zül va la ki kér ne tő le. Élet ko rát te kint ve a har min -
cas évei ele jén jár.

Lezárások

A tá ma dás cél ja a ci ga ret tá zás be fe je zé se után a do há nyo sok hoz csa pód va be -
jut ni a csak a bank ér vé nyes be lé pő kár tyá já nak fel mu ta tá sa után meg kö ze lít -
he tő el zárt iro da ré szek be.

Cselekménysorozat

A tá ma dást meg elő ző en a tá ma dó el ké szí ti a szük sé ges ha mi sí tott be lé pő-, il -
let ve név jegy kár tyát. Elő ze tes meg be szé lés sze rint a tá ma dó mind vé gig te ge -
zi az ak tív ál do za to kat. A cse lek mény so ro zat fon to sabb ele mei a kö vet ke zők:
1. tá ma dó meg kér de zi, hogy a cso port is me ri-e azt a ve ze tőt, aki nek a hi va -
tal tól egy na gyon fon tos bo rí té kot ho zott (eh hez elő ze te sen olyan sze mélyt
vá laszt ki, akit arc ról fel is mer, s nem do hány zik leg alább a tá ma dás ide jén);
2. tü zet kér a do hány zás ra ki je lölt he lyen ci ga ret tá zó ban ki al kal ma zot tak tól;
3. a tá ma dó be le fo lyik a cso por tos be szél ge tés be; és 4. fel mé ri, hogy az ak -
tu á lis cso port ban ki a han ga dó, il let ve azt is, hogy mi ként tud ja né hány perc
alatt fel hív ni ma gá ra a fi gyel met. Ese tünk ben ez az új ban ki sza bá lyo zás ról
szó ló bi zal mas in for má ci ók meg osz tá sa volt, ami va ló ban fel kel tet te a cso -
port tag ok ér dek lő dé sét. A do hány zás be fe je zé se után 5. a be szél ge tést foly -
tat ták; mi köz ben 6. be ér tek a bank szék hely ének az elő csar no ká ba. Az elő -
csar nok ban a biz ton sá gi őrök egy más sal be szél get tek, így 7. nem vet ték
ész re, hogy a cso port hoz egy ide gen is csat la ko zott. A re cep ci ós nő – mert így
szo kás – 8. a pult ból ve zé rel te azt a ka put, amely nél a kol lé gák el len őr zés
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nél kül át tud tak men ni cso por to san. A tá ma dó 9. be ju tott a vé dett ré szek be.
Az audit so rán csak ed dig vizs gál tuk a tá ma dást, ha azon ban éles tá ma dás lett
vol na, ak kor a tá ma dó a be ju tás után olyan iro dák ba megy be, ahon nan ér té -
kes/tit kos in for má ci ó kat, vagy „csak ” cé ges mo bil te le fo no kat lop el.

Kulcs

En nél a tá ma dás nál az adott sze rep el ját szá sa mel lett fon tos té nye ző a pro -
xemika. A cso port tal tör té nő rö vid (kb. tíz per ces) in ter ak ció so rán, a ma ga -
sabb, így a tá ma dót be ju tás kor ta ka ró ál do zat, il let ve a cso por ton be lü li ta gok
és a tá ma dó kö zöt ti tá vol ság he lyes meg vá lasz tá sa ré vén va ló sít ha tó meg a
si ke res social engineering ak ció.

Eszközök

A kom mu ni ká ci ós csa tor na a sze mély kö zi és a cso port kom mu ni ká ció so rán
ver bá lis és nonverbális.

Normák

A tá ma dás alap ve tő en a nor ma kö ve tés re épít. A ban ki al kal ma zot tak öröm -
mel hall gat ják a mun ká ju kat se gí tő bi zal mas in for má ci ó kat.

Műfaj

A tá ma dás so rán több mű faj is meg je le nik: az ele jén se gít ség ké rés, majd fel -
vi lá go sí tás, il let ve ta nács adás.

Ös  szeg zés

Az eset ta nul má nyok fel dol go zá sa után a kö vet ke ző kon zek ven ci ák fo gal -
maz ha tók meg (má so dik hi po té zis). Az eset ta nul má nyok rá mu tat tak azok ra a
pszi cho ló gi ai és kom mu ni ká ci ós csap dák ra, ame lyek be mind an  nyi an be le es -
he tünk. Ezek a csap dák nem csak a vizs gált üz le ti, ha nem a ma gán élet ben is
meg ta lál ha tók. Van nak olyan em be rek, akik kü lö nö sebb elő kép zett ség nél kül
is ered mé nye sen ké pe sek ma ni pu lál ni a kör nye ze tük ben élő ket. A social
engineerek er re a „szak má ra” rend sze rint tu da to san ké szül nek, s ha bir to ká -
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ban van nak is egy bi zo nyos manipulatív esz köz kész let nek, szak mai is me re -
te i ket fo lya ma to san fej lesz tik. Je len ko runk prog ra mo zói és há ló za ti is me re -
tek kel fel vér te zett hackereihez ha son ló an a hu mán ala pú tá ma dá sok kal (vagy
az zal is) fog lal ko zó social engineerek is egy re rit káb ban dol goz nak szó ra ko -
zás ból, a hát tér ben szer ve ze ti és kor mány za ti meg ren de lők áll nak. A szer ve -
ze tek in for ma ti kai se bez he tő sé ge egy re ne he zebb fel ada tot ad va la men  nyi
szer ve zet szá má ra. En nek ré sze, hogy a social engineer tu dás sal fel vértezett
ellenőrök/auditorok a szer ve zet nél ad hoc jel leg gel kü lön bö ző teszt tá ma dá -
so kat haj ta nak vég re, és a ta pasz ta la tok alap ján a biz ton sá gi elő írá sok ra, kép -
zés re, a tu da tos ság fej lesz té sé re vo nat ko zó aján lá so kat fo gal maz nak meg, il -
let ve prog ra mo kat in dí ta nak el. Meg győ ző dé sem, hogy eb ben a fo lya mat ban
Hymes SPEAKING mo dell jé nek hasz ná la ta több let in for má ci ó val gaz da gít ja
az in for má ció biz ton sá gi ese te ket/in ci den se ket elem ző szak em be re ket. A ta -
nul má nyom ban be mu ta tott, il let ve to váb bi eset ta nul má nyok elem zé se után
az el ső hi po té zist, mi sze rint Hymes SPEAKING mo dell je al kal mas a hu mán
tí pu sú social engineering tá ma dá sok elem zé sé re, szin tén el fo ga dott nak te kin -
tem. 
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ZALAI-GÖBÖLÖS NO É MI

A Z és az al fa ge ne rá ci ók jö vő je 
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál

Ko ráb ban egy cikk ben már fog lal koz tam a nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
érin tő ge ne rá ció vál tás ál ta lá nos kér dé se i vel és kihívásaival1, mi vel azon ban a
kö vet ke ző évek ben ezek egy re erő tel jes eb ben je lent kez nek majd, ezért szük -
ség sze rű a vál to zá sok ra tör té nő meg fe le lő fel ké szü lés. A nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ha gyo má nyo san kon zer va tív szem lé le tű szer ve ze tek, év ti ze dek óta
ki ala kult és al kal ma zott stan dar dok kal, mi köz ben a glo bá li san vál to zó biz ton -
ság po li ti kai kör nye zet és a rob ba nás sze rű en fej lő dő tech no ló gi ák ar ra kény -
sze rí tik őket, hogy fo lya ma to san fej les  szék ké pes sé ge i ket. A fej lő dés azon ban
nem kor lá to zód hat csu pán az esz kö zök és mód sze rek fe lül vizs gá lat ára, hi szen
vég ső so ron a fel ada tok vég re haj tá sá nak si ke res sé ge nem pusz tán a tech ni kai
fej lett sé gen és a kor sze rű mód sze re ken, ha nem az azo kat mű köd te tő és a spe -
ci á lis fel ada to kat vég re haj tó sze mély ze ten múl nak. Je len ta nul mány ban el ső -
sor ban a Z és az al fa ge ne rá ció sa já tos sá ga i ra he lye zem a hang súlyt, mert ők
lesz nek a jö vő al kal ma zot tai, és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak az ő sa já -
tos sá ga i kat fi gye lem be vé ve kell majd meg újul ni uk, ha fenn kí ván ják tar ta ni a
ha té kony és si ke res fel adat-vég re haj tás ed di gi gya kor la tát. 

A Z ge ne rá ció (1995–2009) sa já tos sá gai és elvárásai2

A di gi tá lis benn szü löt tek ge ne rá ci ó ja, kép vi se lői be le nőt tek a vir tu á lis vi lág
ad ta le he tő sé gek be, és szin te min den fon tos kér dés re el ső sor ban a vi lág há lón
ke re sik a vá la szo kat. Új faj ta kom mu ni ká ci ós fe lü le te ken élik a szo ci á lis éle -
tük nagy ré szét, és hoz zá szok tak ah hoz, hogy az in for má ci ók min dig és min -

 1 Za lai No é mi: Új tí pu sú ki hí vá sok: ge ne rá ció vál tás a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál. Nem zet biz ton -
sá gi Szem le, 2016/1., 34–44. o.

 2 Kissné And rás Klá ra: Ge ne rá ci ók, mun ka erő pi ac és a mo ti vá ció kér dé sei a 21. szá zad ban. 
http://www.ohe.hu/hrmagazin/cikkek/generaciok-munkaeropiac-es-a-motivacio-kerdesei-a-21-
sza zadban; 
Pais El la Re gi na: Y és Z ge ne rá ció mint a jö vő mun ka vál la lói. http://www.kormanyhivatal.hu/down-
load/2/18/60000/Y%20%C3%A9s%20Z%20gener%C3%A1ci%C3%B3%20mint%20a%20j%C3%
B6v%C5%91%20munkav%C3%A1llal%C3%B3i.pdf

DOI: 10.38146/BSZ.2018.2.3
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den kor, szin te azon nal ren del ke zés re áll nak. Ép pen ezért mind az ok ta tás,
mind a ta nu lás te rén más me to di kát ré sze sí te nek előny ben, ne he zen fó ku szál -
nak ki zá ró lag egy fel adat ra, leg főbb sa já tos sá guk az úgy ne ve zett multi-task-
ing, va gyis több fel adat egy ide jű vég re haj tá sá nak igé nye és ké pes sé ge. 

Ar ról, hogy mi ként al kal maz kod nak egy mun ka he lyi kör nye zet hez, még
kor lá to zott in for má ci ók áll nak ren del ke zés re, hi szen nagy ré szük csak most
lép be a mun ka erő pi ac ra. Et től füg get le nül a ge ne rá ci ós sa já tos sá ga ik alap ján
bi zo nyos mun ka vál la lói vi sel ke dés je gye ik és el vá rá sa ik meg jó sol ha tók.
Gyor sab ban ké pe sek al kal maz kod ni a vál to zá sok hoz, nem ijed nek meg az új
tech no ló gi ák tól, ki fe je zet ten ér dek lő dők és kí ván csi ak, azon ban a fi gyel mü -
ket jó val ne he zebb hos  szú tá von le köt ni. Egyes ku ta tá sok sze rint egy do log -
ra leg fel jebb nyolc–húsz má sod perc re kon cent rál nak, utá na át vál ta nak egy
má sik ra. Hoz zá szok tak a fo lya ma tos és ál lan dó kap cso lat tar tás hoz, amely
nagy rész ben a vir tu á lis tér hez kap cso ló dik, ál ta lá nos ság ban a szo ci a li zá ló -
dá suk is eb ben a kö zeg ben tör té nik. Ugyan ak kor a ma ga biz tos sá guk is el ső -
sor ban eb ben a kör nye zet ben ér vé nye sül a leg job ban, hi szen töb bet kom mu -
ni kál nak eb ben a for má ban, mint tény le ge sen. Ez nem je len ti azt, hogy tel jes
mér ték ben el szi ge te lőd nek a ha gyo má nyos em be ri kap cso la tok tól, de adott
eset ben ne he zeb ben me het a szem től szem be kom mu ni ká ció, mint a chatelés.
En nek el le né re a Z ge ne rá ció tag jai a ku ta tá sok sze rint igény lik a mun ka he-
lyi szo ci á lis kör nye zet meg lét ét, a köz vet len kom mu ni ká ció le he tő sé gét, de
ezt el ső sor ban kis cso port ban és rö vi debb ide ig ér zik kom for tos nak. A ge ne -
rá ció tag jai egy re ke ve sebb időt töl te nek ol va sás sal, vi szont egy re töb bet ját -
sza nak pél dá ul szá mí tó gé pes vagy lo gi kai já té kok kal.

A kom mu ni ká ci ós esz kö zök fej lő dé sé vel egy re több in for má ci ó hoz jut nak,
ame lye ket azon ban más hogy dol goz nak fel, és rész ben emi att más képp is gon -
dol kod nak. Ne he zen vi se lik, ha ki zá ró lag egy do log ra kell fi gyel ni ük, és azt is,
ha meg foszt ják őket a lét ele mük nek szá mí tó kom mu ni ká ci ós esz kö ze ik től, le -
he tő sé ge ik től. Egy olyan mun ka hely, amely nem tá mo gat ja az okostelefonok,
iPadek és egyéb esz kö zök na pi és rend sze res hasz ná la tát, hosszú tá von va ló szí -
nű leg nem szá mít hat a Z ge ne rá ció el kö te le zett sé gé re. 

Az al fa ge ne rá ció (2010–) ka rak te risz ti ká ja 

Az al fa ge ne rá ci ó ról még vi szony lag ke vés in for má ci ónk van, hi szen a leg -
idő sebb tag jai is csak kis is ko lás ok, de a jö vő ku ta tók már ak tí van fog lal koz -
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nak a jel lem ző ik kel, hi szen ti zen egy-ti zen öt éven be lül ők is be lép nek a mun -
ka vi lá gá ba. 

Ez a ge ne rá ció már egy ál ta lán nem is me ri azt a vi lá got, ami kor még nem
volt internet. A leg in kább vir tu á li san füg gők, és ezért ta lán az ed di gi leg ma -
gá nyo sabb ge ne rá ció lesz nek. Olyan ne héz sé gek kel kell szem be néz ni ük,
mint pél dá ul a glo bá lis ég haj lat vál to zás és en nek kö vet kez mé nyei, vagy a
tár sa dal mi el öre ge dés, amely nek meg ol dá sa it tő lük vár ják majd. 

Az ál lan dó vir tu á lis je len lét mi att ta nu lá si és in for má ció fel dol go zá si szo -
ká sa ik az elő ző ge ne rá ci ók hoz ké pest is je len tő sen meg vál toz nak épp úgy,
ahogy a fo gyasz tá si és mun ka vál la lói pre fe ren ci á ik is.

Jól pél dáz za a ge ne rá ció sa já tos sá ga it an nak a kér dő íves ku ta tás nak az
ered mé nye it be mu ta tó áb ra, amely az al fa ge ne rá ci ó val kap cso la tos ta pasz ta -
la to kat mér te fel, és ame lyet 2015 őszén ön ként töl tött ki 95 óvo dás ko rú
gyer mek va la me lyik fel nőtt hoz zá tar to zó ja.

Azt, hogy pon to san mi lyen lesz az al fa ge ne rá ció, még ko rai len ne meg -
ha tá roz ni, de a kö vet ke ző szem pont ok hasz nos tám pon tot ad hat nak a jö vő be -
ni ku ta tá sok hoz:

– Az al fa ge ne rá ció fej lett és di na mi ku san fej lő dő tech no ló gi ai kör nye zet ben
nő fel, el sőd le ges kom mu ni ká ci ós for rás ként pe dig a mo bil te le fo no kat, és

 3 For rás: Pin tér Ma ri an na: Mi lyen ta pasz ta la tok kal ke rül az al fa-ge ne rá ció az is ko lá ba? http://folyoira-
tok.ofi.hu/uj-kozneveles/milyen-tapasztalatokkal-kerul-az-alfa-generacio-az-iskolaba

Esz köz hasz ná lat kez de te (%)3

14

egyéves kor előtt egy- és kétéves kor között

két- és hároméves kor között hároméves kor után

smarttévé telefon táblagép számítógép

29

43

14

11

34

34

21

7

40%

36

17

7

34%

36

23
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az ah hoz fej lesz tett app li ká ci ó kat fog ják hasz nál ni, hát tér be szo rít va a lap -
to po kat és egyéb tech no ló gi ai esz kö zö ket. Ha fel akar juk kel te ni majd en -
nek a ge ne rá ci ó nak a fi gyel mét, ak kor azt kön  nyen hasz nál ha tó, vi zu á li san
meg nye rő, és az igé nye ik hez iga zí tott app li ká ci ó kon ke resz tül te het jük meg.

– Sok kal job ban kép zet tek és ha té ko nyab bak lesz nek az elő ző ge ne rá ci ók hoz
ké pest. Mi vel vár ha tó an a vál to zó glo bá lis kör nye zet meg ha tá ro zó lesz az
éle tük re, és a rá juk vo nat ko zó kö ve tel mé nyek is sok kal ma ga sab bak lesz -
nek, ezért eh hez úgy fog nak al kal maz kod ni, hogy a ke zük be ve szik a sa ját
éle tük, kép zé sük, fel ké szü lé sük irá nyí tá sát. Vél he tő en előny ben fog ják ré -
sze sí te ni az online kép zé si for má kat a ha gyo má nyos és költ sé ges ok ta tá si
rend sze rek kel szem ben, és jó val ha ma rabb meg kez dő dik a ta nu lá si cik lu -
suk, amely tény le ge sen élet hos  szig tart majd. 

– Az éle tük nagy ré szét az interneten ke resz tül me ne dzse lik majd, a vá sár lás -
tól a hi va ta los ügy in té zé sig, ezért pa ra dox mó don sok kal el szi ge tel teb bek
lesz nek, an nak el le né re, hogy online min dent és min den kit el ér nek. 

– Vál lal ko zób bak és bát rab bak lesz nek, mint elő de ik, so kuk már egész kis ko -
rá ban is mert ség re te het szert, há la az internet ad ta le he tő sé gek nek. Ha ma -
rabb meg is mer ked nek a „self-made man” fi lo zó fi á val, és mi vel előbb tesz -
nek szert ta pasz ta la tok ra, ezért gyor sab ban is fej lőd nek majd, kü lö nö sen a
mun ka vi lá gá ban. 

Az, hogy men  nyi re iga zo lód nak be ezek a fel té te le zé sek, még a jö vő kér dé -
se, de az biz tos, hogy min den kép pen nagy pró ba té telt fog nak je len te ni a
mun kál ta tók szem pont já ból, és alap ja i ban vál toz tat hat ják meg a mun ka erő -
piaci ten den ci á kat.

A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok 
jel lem zői és el vá rá sai

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel adat kö re, vég re haj tá suk és al kal ma zá sa ik
le he tő sé ge tör vény ben sza bá lyo zott, kü lön bö ző szin tű en ge dé lyek hez kö tött,
és szi go rú el len őr zé si me cha niz mu sok ga ran tál ják a tör vé nyi fel té te lek tel je -
sü lé sét. Mind ez a spe ci á lis mű kö dé si sa já tos sá gok ból adó dik, és min den kép -
pen szük ség sze rű. En nek meg lé tén nem le het és nem is sza bad vál toz tat ni,
hiszen a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség so rán al kal ma zott tit kos in for má ció -
gyűj tő esz kö zök és mód sze rek csak meg fe le lő jo gi sza bá lyo zott ság mel lett
tölt he tik be alap ve tő ren del te té sü ket. Ugyan ak kor a sza bá lyo zott ság nem csak
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a fel ada tok vég re haj tá sá nak kö rül mé nye i re, ha nem a szol gá la tok ál lo má nyá -
ban lé vő sze mé lyek re is vo nat ko zik. En nek el sőd le ges oka az al kal ma zott
mód sze rek, és egy ben a vég re haj tó ál lo mány vé del me, va la mint a tit kos ság
alap elv ének, mint meg ha tá ro zó mű kö dé si sa já tos ság nak a fenn tar tá sa. Ez
szin tén el en ged he tet len és szük ség sze rű, ami kor a konk rét fel adat-vég re haj -
tás ról be szé lünk. A sza bá lyo zott ság, a fe gye lem, az erő sen hi e rar chi kus szer -
ve ze ti fel épí tés, és a kon zer va tív szem lé let alap ve tő en év ti ze dek óta elő ke lő
he lyen sze re pel a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok jel lem zői kö zött, és en nek
meg fe le lő en az ál lo mán  nyal szem ben tá masz tott el vá rá sok nagy ré sze is
ezek re épül. A ter hel he tő ség, a stressz tű rés, a sza bály kö ve tés, a fe le lős ség tu -
dat, az el hi va tott ság, a lo ja li tás, az együtt mű kö dé si kész ség, a sta bil ér ték -
rend, az er köl csi szi lárd ság, a meg bíz ha tó ság, a kon cent rá ció kész ség, a pon -
tos, pre cíz mun ka vég zés, mind-mind olyan el vá rá sok, ame lyek a mai na pig
meg ta lál ha tó k a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál ta lá nos kö ve tel mé nyei kö -
zött. Ter mé sze te sen ezen felül az egyes mun ka kö rök be töl tő i nek szá mos
egyéb kom pe ten ci á ra van szükségük, de az alap ve tő en el várt ér té kek köz pon -
ti ele mét az előb bi jel lem zők ad ják. 

Új ge ne rá ci ós pa ra do xo nok 

A szi go rú sza bá lyo zott ság szük ség sze rű sé ge mel lett a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok nak, mint szer ve zet nek, és mint mun kál ta tó nak el en ged he tet le nül vál -
toz tat ni uk kell, ha a jö vő ben is ga ran tál ni sze ret nék a ki emel ke dő szín vo na lú
mun ka vég zést. Ha a szer ve ze ti ér té kek és a mun ka he lyi szem lé let nem ké pes
al kal maz kod ni a munkaerőpiaci ten den ci ák vál to zá sa i hoz, ak kor tör vény sze -
rű lesz a mun kál ta tói és mun ka vál la lói kö ve tel mé nyek köz ti kü lönb ség ex po -
nen ci á lis nö ve ke dé se. Ter mé sze te sen sok szor ta lál koz ni az zal a vé le mén  nyel,
hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nem pi a ci sze rep lők vagy mul ti na ci o ná -
lis vál la la tok, és egé szen más sza bá lyok, il let ve munkaerőpiaci sa já tos sá gok
sze rint mű köd nek. Ez zel rész ben egyet is ér tek, azon ban ez nem je len ti azt,
hogy a szer ve ze ti kul tú ra és mun ka he lyi kör nye zet te rén ne len ne szük ség, és
leg fő kép pen le he tő ség a fej lő dés re és vál to zás ra. Ez a pa ra do xon már rég óta
je len van szak mai kö rök ben, de vé le mé nyem sze rint a ket tő ko ránt sem zár ja
ki egy mást, ahogy er re szám ta lan nem zet kö zi pél dát is láthatunk.4 

 4 Gon do lok itt el ső sor ban a brit és ame ri kai szol gá la tok gya kor la tá ra, amely a szer ve ze ti kul tú ra és a
tár sa dal mi meg je le nés te kin te té ben mes  sze me nő en ha la dó szem lé le tű.
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Mind amel lett azt is tu do má sul kell ven ni, hogy csak egy mun ka erő pi ac lé -
te zik Ma gyar or szá gon, és ugyan ab ból a bá zis ból me rít het nek a mul ti na ci o ná -
lis vál la la tok és az egyéb pi a ci sze rep lők, mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok. Az új ge ne rá ci ók pe dig ha ma ro san meg ha tá ro zó sze rep lői lesz nek en nek
a pi ac nak, és azok a vál la la tok, szer ve ze tek lesz nek ered mé nye sek hos  szú tá -
von, ame lyek ké pe sek al kal maz kod ni és meg újul ni, ez ál tal a leg jobb ké pes -
sé gű mun ka vál la ló kat ma guk hoz von za ni.

Ha az el vá rá sok ol da lá ról vizs gál juk meg a kér dést, jól lát ha tó, hogy mely
te rü le te ken mu tat koz hat majd je len tő sebb el té rés mun ka vál la lói és mun kál ta -
tói szem pont ból. Az utób bi évek ben a mun kál ta tó kat, a hu mán erő for rás-gaz -
dál ko dás sal fog lal ko zó szak em be re ket és a szo ci ál pszi cho ló gu so kat egy re in -
kább fog lal koz tat ja az a kér dés, hogy mi lyen mun ka vál la lók lesz nek a
kö vet ke ző ge ne rá ci ók, ezért több ilyen jel le gű fel mé rés szü le tik a mos ta ni ti -
zen- és hu szon éves fi a ta lok kö ré ben. 

Ma gyar or szá gon 2017 feb ru ár já ban ké szí tet tek egy kö zös gyors fel mé rést
a Monster.hu ál lás por tál és a Future Work Festival mun ka tár sai az 1996 után
szü le tet tek kö ré ben. Ez azt hi va tott vizs gál ni, hogy mit vár nak el en nek a
gene rá ci ó nak a tag jai a jö vő be ni mun ka hely ük től, munkáltatóiktól.5 A fel mé -
rés ből egye bek kö zött ki de rül, hogy a Z ge ne rá ció tag jai nagy ra ér té ke lik a
vis  sza jel zést, és több sé gük a le en dő ve ze tő i től el ső sor ban a tö rő dést, az oda -
fi gye lést, az em ber sé get, a se gí tő kész sé get, és a mun ka tár sak kal va ló meg fe -
le lő bá nás mó dot vár ja el. Alap ve tő en el uta sít ják a te kin tély el vű ve ze tést, sok -
kal több re ér té ke lik, ha part ner ként ke ze lik őket. A klas  szi kus ve ze tői
kom pe ten ci ák, mint a ha tá ro zott ság, ma ga biz tos ság és szak mai hoz zá ér tés
csak ezek után sze re pel nek az igé nyek kö zött. A szak em be rek a vá la szok ból
azt a kö vet kez te tést is le szűr ték, hogy a Z ge ne rá ció tag jai el ső sor ban ak kor
tud nak ki bon ta koz ni egy mun ka he lyen, ha ott biz ton ság ban ér zik ma gu kat, és
bá to rí tást kap nak a kre a ti vi tás ra, ön meg va ló sí tás ra. Az ál ta luk nyúj tott kom -
pe ten ci ák kö zött el ső sor ban a len dü let, ta nu lé kony ság, pon tos ság és fej lő dés
sze re pel. A kom mu ni ká ci ós ké pes sé get ke vés bé ér zik fon tos nak, en nél elő -
rébb va ló nak tart ják az egyé ni ké pes sé get. Ki emelt sze re pet ka pott még a
krea ti vi tás, a po zi ti vi tás és a vi dám ság, mi köz ben az önál ló ság, a se gí tő kész -
ség, a csa pat mun ka és a lo ja li tás csak a lis ta vé gén ka pott he lyet. Az ide á lis
mun ka kö rül mé nyek re vo nat ko zó kí vá nal mak kö zött a ru gal mas mun ka idő
vég zett az élen, de emel lett fon tos nak tart ják a ba rát sá gos kör nye ze tet, a nyi -

 5 Pálfi Kár oly: Em ber sé get vár fő nö ke i től a Z ge ne rá ció. Origo.hu, 2017. feb ru ár 23.
http://www.origo.hu/gazdasag/20170223-baratkozos-fonokot-szeretnenek.html 



Zalai-Göbölös No é mi: A Z és az al fa ge ne rá ci ók jö vő je a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál52

tott gon dol ko dá sú, őszin te kol lé gá kat, a vi lá gos, tisz ta iro dá kat is. Az is ki de -
rül a fel mé rés ből, hogy ez a ge ne rá ció sze ret tár sa ság ban, cso port ban, kö zös -
sé gi iro dá ban dol goz ni, és nem ri ad vis  sza a nem ha gyo má nyos mun ka rend -
től, ha az nem fel tét le nül hely hez kö tött. A vizs gá lat ki tért a fi a ta lok
kom mu ni ká ciós szo ká sa i ra is, eb ből egy ér tel mű, hogy az e-mail már je len tő -
sen hát tér be szo rult, el sőd le ge sen a Facebook, a Snapchat és az Instagram a
kap cso lat tar tás alap ve tő fó ru ma. A fel mé rés ki eme li, hogy ez a ge ne rá ció már
szim bi ó zis ban él a tech ni ká val, ezért a mun ka adók nak a mun ka he lyi kör nye -
zet ben sem ér de mes meg fosz ta ni uk őket a kö zös sé gi mé dia hasz ná la tá tól.

Ha a mun kál ta tói ol dal ról vizs gál juk a kér dést, el ső sor ban a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ol da lá ról, ak kor ész lel he tő, hogy van nak mar kán san el té -
rő kü lönb sé gek a kö ve tel mé nyek te kin te té ben, mi köz ben bi zo nyos szem -
pont ok ból kö ze lít het nek egy más hoz a kri té ri u mok. A te kin tély el vű ség
el uta sí tá sa és a lo ja li tás hát tér be szo rí tá sa nyil ván va ló an nem ked vez a szol -
gá la tok nak, mint ahogy a kö zös sé gi mé dia mun ka he lyen tör té nő fo lya ma tos
hasz ná la ta sem. Mind azo nál tal a kre a ti vi tás, len dü let, ta nu lé kony ság mind
olyan kész sé gek, ame lye ket a szol gá la tok is szí ve sen vesz nek. A ru gal mas
mun ka idő ér de kes kér dés, hi szen bi zo nyos spe ci á lis mun ka kö rök ele ve nem
mű köd het nek más for má ban, azon ban a klas  szi kus ru gal mas ság te rén még le -
het, és kell is fej lesz te ni a jö vő ben. A mun ka he lyi kö zös sé gek re és a ve ze tői
kva li tá sok ra vo nat ko zó el vá rá sok tám pon tot ad hat nak a szer ve ze ti egy sé gek
ki ala kí tá sa és a ve ze tők fel ké szí té se te rén. Ter mé sze te sen nem az a cél és
nem is meg va ló sít ha tó, hogy a mun kál ta tók és a mun ka vál la lók min den
szem pont ból egy sé ges el vá rá sok alap ján vá las  sza nak vagy vál toz za nak, ezek
a vizs gá la tok azon ban min den kép pen hasz no sak, ha tel je sebb ké pet sze ret -
nénk kap ni a szük sé ges jö vő be ni fej lesz té si, fej lő dé si irá nyok ról.

A szük ség sze rű vál to zás te rü le tei

Az előb bi ek ből egy ér tel mű en lát szik, hogy a vál toz ta tás szük ség sze rű sé ge
na gyon sok te rü le tet érint het, be le ért ve a kül ső és bel ső té nye ző ket egy aránt.
A kö vet ke zők ben azok ra a szeg men sek re, és az ezek hez kap cso ló dó le he tő -
sé gek re sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, amely min den szol gá lat szá má ra sa -
ját ha tás kör ben el ér he tő, meg va ló sít ha tó.
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Branding és tár sa dal mi kom mu ni ká ció

Az új ge ne rá ci ók szá má ra ki emelt fon tos sá gú lesz, hogy a jö vő be ni mun ka -
hely ük mi lyen sze re pet tölt be a tár sa dal mi hi e rar chi á ban és mi lyen kül de té -
se van. Előb bi azért lé nye ges, mert a Z és az al fa ge ne rá ció tag ja i nak meg ha -
tá ro zó lesz a mun ka hely is mert sé ge és fő leg el is mert sé ge, utób bi pe dig azért,
mert e ge ne rá ció tag ja i nak jó né hány glo bá lis ne héz ség gel kell szem be néz ni -
ük, ame lyek meg ol dá sát tő lük vár ják majd, ezért nem mind egy, hogy mi lyen
ügy mel lé áll nak. 

A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rén
meg le he tő sen vis  sza fo got tak, szer ve ze tük ről, fel adat kö re ik ről, si ke re ik ről,
ered mé nye ik ről vaj mi ke ve set tud hat meg az át la gos ér dek lő dő. Ha egy rep -
re zen ta tív fel mé rés ké szül ne a ma gyar la kos ság kö ré ben, ami ar ra irá nyul,
hogy men  nyi re is me rik a nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat, fel te he tő en az át -
lag po pu lá ció leg fel jebb a lé te zé sük té nyé vel len ne tisz tá ban. Ez egy részt
ked vez a tit kos ság nak, mind amel lett jól pél dáz za az úgy ne ve zett branding,
va gyis a már ka épí tés hi á nyát. Fel ve tőd het a kér dés, hogy egy ál ta lán mi ért
van szük sé ge egy nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak ar ra, hogy brand le gyen. Je -
len eset ben ez in kább meg ha tá ro zó ar cu la tot je lent, mint sem konk rét már kát,
de a ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta na gyon is ha son ló. Az ar cu lat ra azért van szük -
ség, mert a mun ka erő pi ac jö vő be ni sze rep lői szá má ra fon tos lesz, hogy büsz -
kék le hes se nek ar ra az in téz mény re, ahol dol goz nak, le gyen az egy vál la lat
vagy egy kor mány za ti szerv. A tár sa dal mi is mert ség és az egye di jel lem zők
együtt ad ják egy szer ve zet brandjét, amely nek – bár men  nyi re el ru gasz ko dott -
nak tűn het is egy nem zet biz ton sá gi szol gá lat ese té ben – a jö vő ben az ed di gi -
nél is na gyobb je len tő sé ge lesz. Gon dol junk csak ar ra, hogy mi jut eszünk be,
ha az Ame ri kai Egye sült Ál la mok rend vé del mi szer ve i ről kér dez nek. Min den
bi zon  nyal az FBI és a CIA, de ugyan ez a hely zet Nagy-Bri tan ni á val is, ahol
az MI5, az MI6 vagy a Scotland Yard azok a szer vek, ame lyek ről a vi lá gon
min den ki hal lott. Eb ben az eset ben el mond hat juk, hogy ezek a szer ve ze tek
önál ló brandek, tár sa dal mi is mert sé gük és el is mert sé gük pe dig egy ér tel mű.
Emel lett ugyan úgy vég zik a fel ada ta i kat, anél kül hogy ez a faj ta is mert ség a
mun ka ha té kony sá gá nak a ro vá sá ra men ne. Ha egy új ge ne rá ci ós mun ka vál -
la ló az adott or szá gok ban ilyen jel le gű hi va tást/mun kát ke res, pon to san tud -
ni fog ja, hol és ho gyan je lent kez het, és mit vár hat az adott szer ve zet től. Eh -
hez ké pest a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben sok szor még az is
gon dot okoz hat a po ten ci á lis ér dek lő dő nek, hogy egy ál ta lán tisz tá ba ke rül jön
az zal, hogy me lyik szer ve zet re kell rá ke res nie az interneten. Mert ab ban szin -
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te biz to sak le he tünk, hogy a jö vő ge ne rá ci ó i nak ez lesz az el sőd le ges for rá -
suk, ahon nan tá jé ko zód ni fog nak. 

Egy ku ta tás ered mé nyei sze rint a Z ge ne rá ci ót si ke re sen cél zó már kák nak
a kö vet ke ző tu laj don sá ga ik kell hogy legyenek6:

 1. Di gi ta li zált – a Z ge ne rá ció tag jai iPodokon, sms-en, a Facebookon,
okostelefonokon és a YouTube-on nőt tek fel. Az internet az éle tük min den -
na pi ré sze, ezért fon tos, hogy az adott már ka, szer ve zet is je len le gyen a di -
gi tá lis vi lág ban, kü lön ben el ke rü li a fi a ta lok fi gyel mét.

2. Mo bil – fon tos, hogy a már ka el ér he tő le gyen az okostelefonjaikon is, bár -
hol van nak, hi szen e ge ne rá ció tag jai elő sze re tet tel hasz nál ják te le fon ju kat
is in for má ció ke re sés re, idő töl tés re.

3. In te rak tív – a fi a ta lok szá má ra fon tos a szó ra koz ta tás, ezért a mar ke tin ge -
sek nek mi nél in te rak tí vabb esz kö zö ket kell be épí te ni ük a kam pá nya ik ba. 

4. Azon na li – fo lya ma tos és azon na li kom mu ni ká ci ó ra vágy nak. 
5. Kö zös sé gi – a Z ge ne rá ció a kö zös sé gi ol da la kon tart ja a kap cso la tot ba rá -

ta i val, és na pon ta több ször is fel lép, hogy meg néz ze, van-e va la mi fon tos
ese mény, új tör té nés. En nek meg fe le lő en a már kák szem pont já ból is fon tos,
hogy el ér he tők le gye nek a kü lön bö ző kö zös sé gi ol da la kon.

6. Komp lex – mi vel a fi a ta lo kat rend kí vül sok in for má ció éri, így na gyon so -
kat is tud nak. Per sze ki fe je zet ten csak az őket ér dek lő te rü le tek ről van mé -
lyebb tu dá suk, en nek el le né re komp lex, jól meg ala po zott és hi te les kom -
mu ni ká ci ó val le het őket el ér ni.

Az előb bi ku ta tá si ered mé nyek el ső sor ban a fo gyasz tói szo ká sok szem pont -
já ból vizs gál ták ugyan a Z ge ne rá ció tag ja it, de a meg ál la pí tá sok ös  szes sé gé -
ben ki in du ló pon tot ad hat nak akár a jö vő be ni mun kál ta tók nak is, hogy mi vel
és ho gyan le het fel kel te ni en nek a ge ne rá ci ó nak az ér dek lő dé sét.

To bor zás

Az imén ti jel lem zők alap ján ter mé sze te sen a to bor zás fo lya ma ta és leg fő kép -
pen a fe lü le te is vál toz ta tást igé nyel. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á -
lis sze re pet töl te nek be a mun ka erő pi a con, te kin tet tel a sa já tos fel adat- és
mun ka kö re ik re. Az utób bi évek ben a szol gá la tok sok kal nyi tot tab ban je len -

 6 Pais El la Re gi na: Alap ve té sek a Z ge ne rá ció tu do mány kom mu ni ká ci ó já hoz. Pé csi Tu do mány egye tem
Pollack Mi hály Mű sza ki Kar, Pécs, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/1391 
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tek meg az olyan ha gyo má nyos ren dez vé nye ken, mint a kü lön bö ző ál lás bör -
zék és egyéb, er re a cél ra szer ve zett ese mé nyek. Mind amel lett ke vés elő re lé -
pés tör tént az interneten ke resz tül el ér he tő, je lent ke zés re al kal mas fe lü le tek
meg újí tá sa te rén. 

Ha meg vizs gál juk a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hon lap ja it, lát hat -
juk, hogy alap ve tő en a kö te le ző tá jé koz ta tás és a ki fe je zet ten kon zer va tív
meg je le nés do mi nál. Ös  szes sé gé ben min den szol gá lat webes fe lü le tén meg -
ta lál ha tók ugyan a je lent ke zés hez szük sé ges tud ni va lók, a fel vé te li kö ve tel -
mé nyek, az ön élet rajz be kül dé sé re szol gá ló el ér he tő sé gek, ezek meg je le né si
for má ja azon ban egy ál ta lán nem kel ti fel a kö vet ke ző ge ne rá ci ók fi gyel mét.
Ezek a hon la pok ugyan is leg ke vés bé sem tük rö zik azt a modernitást, kre a ti -
vi tást és fej lett sé get, ame lyet a hu szon egye dik szá zad ban egy ilyen tí pu sú
szer ve zet nek tu laj do ní ta nak a po ten ci á lis je lent ke zők, és amely sok te kin tet -
ben a szol gá la to kat fel te he tő en jel lem zi is. Ezen fe lül a már ko ráb ban em lí tett
branding szem lé let tel is tel jes mér ték ben el len té te sek, hi szen a szá raz té nyek
mel lett nem sze re pel nek olyan in for má ci ók, ame lyek a tár sa dal mi is mert ség
és el is mert ség meg szer zé sét cé loz nák. Ko ráb ban már em lí tet tem, hogy nem -
zet kö zi té ren szám ta lan pél dát lát ha tunk en nek az el len ke ző jé re, és eb ből ket -
tőt ki is emel nék. 

Az an gol Secret Intelligence Ser vi ce (SIS), köz is mer tebb ne vén az MI6
honlapja7 vagy a Security Ser vi ce, más né ven az MI5 honlapja8 sok te kin tet -
ben jó ki in du lá si alap le het egy jö vő be ni kor sze rű sí tés hez. Az ál ta lá nos és
kö te le ző in for má ci ók mel lett szá mos olyan ér de kes és fi gye lem fel kel tő elem
ta lál ha tó a fe lü le te ken, amely hos  szabb idő re le köt he ti az ér dek lő dők fi gyel -
mét. Egye bek kö zött rész le tes le írá sok szem lél te tik az ak tu á lis tren de ket,
felada to kat, pró ba té te le ket, va la mint be pil lan tást ka punk a kü lön bö ző mun -
ka kö rök sa já tos sá ga i ba, és az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek be. Az MI5 hon -
lap ján ér de kes, mun ka kör-spe ci fi kus fel ada to kat is ta lá lunk, ame lyek el vég -
zé se tám pon tot ad hat a je lent ke zők nek a sa ját ké pes sé ge ik ről az adott
mun ka kör kö ve tel mé nye i vel kapcsolatban9. Ter mé sze te sen ezek a já té kos fel -
ad vá nyok nem he lyet te sí tik a va lós fel vé te li fel ada to kat, de ar ra min den kép -
pen al kal ma sak, hogy a po ten ci á lis je lent ke zők tel je sebb ké pet kap has sa nak
a mun ka kör sa já tos sá ga i ról és ön ma guk ról. Az ilyen tí pu sú fel ada tok meg fe -
le lő in for ma ti kai hát tér rel meg tá mo gat va akár egy faj ta elő szű rő ként is szol -

   7 https://www.sis.gov.uk/index.html 
   8 https://www.mi5.gov.uk/ 
   9 https://www.mi5.gov.uk/careers/opportunities/intelligence-collection 
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gál hat nak az adott szer ve zet szá má ra, amen  nyi ben ki töl té sü ket pél dá ul re -
giszt rá ci ó hoz kö tik. 

A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel vé te li rend sze re ös  sze tett, több -
lép csős és hos  sza dal mas fo lya mat, amely nek bár mely pont ján ki es het a je -
lent ke ző, ha nem fe lel meg a kö ve tel mé nyek nek. Bi zo nyos mun ka kö rök ese -
té ben az elő szű ré si fo lya ma tot egy sze rű sí te ni és rö vi dí te ni le het ne az ál tal, ha
a szol gá la tok a sa ját igé nye ik nek meg fe le lő, mun ka kör-spe ci fi kus, mér he tő
és el len őriz he tő online fel ada to kat, kér dő íve ket, tesz te ket stb. fej lesz te né nek
és he lyez né nek el a hon lap ju kon. 

Ki vá lasz tás

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vá lasz tá si rend sze re, ahogy azt már em lí -
tet tem, több lép csős, ös  sze tett fo lya mat. A hon la po kon sze rep lő fel vé te li kö -
ve tel mé nyek alap ján egyebek kö zött vizs gál ják a je löl tek pszi chi kai, fi zi kai
al kal mas sá gát, a mun ka kör rel ös  sze füg gő kom pe ten ci á i kat, va la mint meg
kell fe lel ni ük a nem zet biz ton sá gi el len őr zés kri té ri u ma i nak is. Az utób bi
évek ben a ki vá lasz tás sal fog lal ko zó szak em be rek min den bi zon  nyal ta pasz -
tal ták, hogy a fi a ta labb ge ne rá ci ó hoz tar to zó je lent ke zők sok te kin tet ben kü -
lön böz nek a ko ráb bi ak tól. Gon do lok itt pél dá ul ar ra, hogy az élet ko ri és a ge -
ne rá ci ós sa já tos sá gok ból adó dó an akár el té rő fi zi kai vagy pszi chés kon dí ci ók
mu tat koz hat nak a ki vá lasz tá si fo lya mat so rán. Ezért a fel vé te li rend szert idő -
ről idő re cél sze rű fe lül vizs gál ni és szük ség ese tén mó do sí ta ni. Ha egy adott
vizs gá la ti kri té ri um ese té ben ten den ci a ként je lent ke zik el té rés a ko ráb ban ta -
pasz tal tak hoz ké pest, pél dá ul tíz ből nyolc je lent ke ző nek ros  szabb a lá tá sa,
ak kor ér de mes meg vizs gál ni a vál toz ta tás le he tő sé gét, ter mé sze te sen fi gye -
lem be vé ve azt is, hogy a mun ka kö ri ér dek ne sé rül jön arány ta la nul. 

Fel ké szí tés, to vább kép zés

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok az ál lo má nyuk fel ké szí té sét alap ve tő en bel -
ső kép zé sek, tan fo lyam ok ke re té ben hajt ják vég re, te kin tet tel ar ra, hogy az
egyes mun ka kö rök höz szük sé ges spe ci á lis is me re tek, kom pe ten ci ák meg -
szer zé sé re más for má ban nincs le he tő ség. Mind amel lett na gyon fon tos szem -
pont lesz a ké sőb bi ek ben a kép zé si rend szer re form ja, hi szen a jö vő be ni
mun ka tár sak, a Z és az al fa ge ne rá ció tag jai már me rő ben más ok ta tá si for -
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mák ra lesz nek fo gé ko nyak. A ha gyo má nyos is ko la rend sze rű fel ké szí tés egy -
re ke vés bé al kal mas e kor osz tály ok kép zé sé re, te kin tet tel a meg vál to zott in -
for má ció fel dol go zá si sa já tos sá ga ik ra és igé nye ik re. 

Ahogy ar ra már ko ráb ban utal tam, az új ge ne rá ci ók tag jai sok kal ha té ko -
nyab ban tel je sí te nek a nem ha gyo má nyos kép zé si kör nye zet ben, hi szen az ő
fi gyel mü ket már nem le het le köt ni hos  szabb, el mé le ti jel le gű ok ta tás sal, és
tra di ci o ná lis kép zé si for mák kal. Az elő adá sok, a po ro szos ok ta tá si mód sze -
rek egy re ke vés bé érik el a cél ju kat, ezért ezen a té ren is a mo der nebb, gya -
kor la ti a sabb és kom pak tabb kép zé si fó ru mok le het nek si ke re sek a jö vő ben.
Elő tér be kell he lyez ni az online kur zu so kat, az önál ló gon dol ko dás ra, fel -
adat meg ol dás ra le he tő sé get adó fel ad vá nyo kat, a kis cso por tos, tré ning jel le -
gű ok ta tá si for má kat, és a kü lön bö ző szi tu á ci ós gya kor la to kat, já té ko kat.
Ezek be ik ta tá sa rö vi dít he ti, ha té ko nyab bá és mun ka kör-spe ci fi ku sab bá te he -
ti a fel ké szí tést, amely vég ső so ron mind a szol gá la tok nak, mind az ál lo -
mány nak kö zös ér de ke. 

Mun ka hely és/vagy kül de tés

A ge ne rá ci ós sa já tos sá gok ból ki de rül, hogy a mun ka vi lá gá ba ha ma ro san tö -
me ge sen be lé pő Z ge ne rá ció már nem fel tét le nül csak mun ka he lyet ke res,
hanem kül de tést, célt, amely ben ki tel je sed het, és amely ben meg va ló sít hat ja
ön ma gát. En nek meg fe le lő en azok a mun kál ta tók él vez nek majd előnyt, ame -
lyek nek ha tá ro zott ví zi ó juk van, és azt a le he tő leg von zóbb for má ban tu dat -
ják a vi lág gal. Nem vé let len, hogy szin te va la men  nyi na gyobb vál la lat nak,
szer ve zet nek van egy olyan do ku men tu ma, amely tar tal maz za a leg főbb cé -
lo kat, és az azok el éré sé hez szük sé ges esz kö zök és mód sze rek kí ná la tát. Az
úgy ne ve zett kül de tés és jö vő kép (Mission & Vision) dek ré tum nem vé let le -
nül sze re pel ki emelt he lyen e szer ve ze tek hon lap ja in. 

A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak is van mar kán san el kü lö nít he tő
és meg ha tá roz ha tó kül de té sük, fel adat rend sze rük, de nem tu laj do ní ta nak
olyan nagy je len tő sé get ezek ki nyil vá ní tá sá nak, mint pél dá ul a nem zet kö zi
part ner szol gá la tok. A jö vő ge ne rá ci ói azon ban igény lik és el vár ják majd,
hogy an nak a szer ve zet nek, cég nek, amely nél dol goz nak, egy ér tel mű en dek -
la rált és tár sa dal mi lag el is mert cél jai le gye nek. 

A má sik lé nye ges és az imén ti nek el lent mon dó szem pont, hogy az új ge -
ne rá ci ók egy re ke vés bé kö te le zik el ma gu kat egy-egy szer ve zet iránt. Ahogy
azt a ko ráb ban be mu ta tott egyik ku ta tás is meg ál la pí tot ta, a lo ja li tás már ke -
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vés bé pre fe rált jel lem ző. Ép pen ezért ar ra is fel kell ké szül ni ük a jö vő be ni
mun kál ta tók nak, hogy az új ge ne rá ci ós mun ka vál la lók jó val rö vi debb időt
töl te nek majd el egy-egy mun ka he lyen, sok kal ha ma rabb vál ta nak, fő ként ha
a sze mé lyes ér vé nye sü lé sük a tét. Ez a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té -
ben ta lán az egyik leg na gyobb pró ba té telt je len tő szem pont, hi szen a mun ka
és a szer ve zet jel le ge – kü lö nös te kin tet tel a mi nő sí tett in for má ci ók ra és a tit -
kos in for má ció gyűj tő esz kö zök re és mód sze rek re – meg kö ve tel né a hos  szabb
tá vú el kö te le ző dést. Mind amel lett e ten den ci á nak nem le het gá tat szab ni, leg -
fel jebb azon le het dol goz ni, hogy az egy mun ka he lyen töl tött idő mi nél hosz -
szabb ra nyúl jon. Ez azon ban csak ak kor le het sé ges, ha az új ge ne rá ci ós mun -
ka vál la lók el vá rá sa i nak rész ben vagy egész ben meg tud nak fe lel ni. Ép pen
ezért a hu mán erő for rás-me nedzs ment nek az ed di gi ek nél is na gyobb sze re pe
lesz az igé nyek és kö ve tel mé nyek mind két fél szá má ra meg fe le lő szem pon tú
ös  sze han go lá sá ban. Míg a kül de tés és jö vő kép a fi gye lem fel kel tés hez, a
brandépítéshez és a mi nő sé gi mun ka erő be von zá sá hoz já rul hoz zá, ad dig a
szer ve zet fej lesz tés és a tu da tos hu mán erő for rás-gaz dál ko dás az új mun ka erő
mi nél hos  szabb tá von tör té nő meg tar tá sát se gí ti elő. 

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy nin cse nek kön  nyű hely zet ben a
mun kál ta tók a jö vő ge ne rá ci ó i nak is me re té ben, de szám ta lan le he tő ség és
mód adó dik a fej lesz tés re és fej lő dés re. A je len le gi glo bá lis biz ton ság po li ti -
kai kör nye zet ben az ed di gi nél is na gyobb sze re pük és je len tő sé gük van és
lesz a rend vé del mi szer vek nek és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak, azon -
ban a ha té kony mű kö dé sü ket csak ak kor tud ják fenn tar ta ni, ha a jö vő ben is
mi nő sé gi állományuk van. Ezért mi nél töb bet tu dunk az előt tünk ál ló ten den -
ci ák ról, an nál job ban és si ke re seb ben tu dunk al kal maz kod ni, fel ké szül ni, és
ez nem csak a biz ton ság po li ti kát ve szé lyez te tő kül ső fak to rok ra, ha nem a
szer ve ze ti fej lő dést szol gá ló bel ső té nye zők re is igaz.

IRO DA LOM
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DRU SZA TA MÁS

Stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment 
nem zet biz ton sá gi te rü le ten

Ma gyar or szá gon két do log van, ami hez min den ki ért: a fo ci és az em be ri erő -
for rás-me nedzs ment. Fél re té ve a vic cet, biz to san min den ki is me ri azt a hely -
ze tet, ami kor egy szer ve zet hu mán po li ti kai kér dé se it il le tő en min den mun ka -
társ nak ha tá ro zott vé le mé nye van. A hu mán po li ti kai kér dé sek azon ban
gyak ran le szű kül nek an nak meg íté lé sé re, hogy egy sze mély adott po zí ci ó ra
al kal mas-e, vagy sem. Utób bi meg íté lé sé ben azon ban az em be rek több sé ge
haj la mos a szub jek tív té nye ző ket az ob jek tív té nye zők elé he lyez ni. En nek
fel te he tő en az az oka, hogy a sze mé lyek hez kap cso ló dó dön té sek kön  nyen
vál ta nak ki be lő lünk ér zel me ket, po zi tív és ne ga tív töl te tű e ket egy aránt, ami
vi szont rit kán se gí ti elő a hig gadt, meg ala po zott vé le mény al ko tást.

Per sze e je len ség ön ma gá ban nem prob lé ma, vé le mé nye min den ki nek le -
het, ez az em be ri ter mé szet ré sze. Fe le lős dön té se ket hoz ni azon ban más tész -
ta. Fon tos, hogy akik a va ló di dön té se ket hoz zák, e fo lya mat so rán ké pe sek le -
gye nek a tu da tos ság sok kal ma ga sabb szint jét kép vi sel ni. „Az emberek
ha té kony vezetésére vonatkozó tudás lefordítása vezetési elvekre és működési
gyakorlatra” – tart ja az em be ri erő for rás-me nedzs ment egyik leg ál ta lá no sabb
meghatározása1. E de fi ní ci ó ból az is kö vet ke zik, hogy mi nél kü lön le ge sebb
egy szer ve zet, mi nél egye dibb a mű kö dé si gya kor la ta, an nál in kább ér de mes
„sze mély re sza bott” fi gyel met szen tel ni az emberierőforrásmenedzsment-
rendszer ki ala kí tá sá nak. 

A nem zet biz ton sá gi te rü let ese té ben azon ban e fi gyel met nem csak a te -
vé keny ség kü lön le ges sé ge in do kol ja. Fon to sabb, hogy a tár sa dal mi vál to zá -
sok olyan hul lá ma (Z ge ne rá ció mun ka erő pi ac ra lé pé se, ipa ri for ra da lom 4.0
stb.) előtt ál lunk, ame lyek fel ada ta ik el lá tá sa és hu mán erő for rá suk szem -
pont já ból is az ed di gi ek hez ké pest ra di ká lis mér ték ben új sze rű hely zet elé
fog ják ál lí ta ni és ezen ke resz tül nö vek vő nyo más alá fog ják he lyez ni a szol -
gá la to kat. A te rü let e pró ba té te lek nek csak ak kor fog tud ni meg fe lel ni, ha

  1 Bo kor At ti la – Szőts-Kováts Kla u dia – Csillag Sá ra – Bácsi Ka ta lin – Szilas Ro land: Em be ri erő for -
rás me nedzs ment. Au la Ki adó, Bu da pest, 2009, 46. o.
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emberierőforrásmenedzsment-rendszerét a mo dern el vek nek meg fe le lő en
ala kít ja ki és mű köd te ti.

A nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek egye di vizs gá la ta a te rü let ért he tő ér zé -
keny sé ge mi att ne héz kes, azon ban az ága zat együt tes vizs gá la tá nak nincs aka -
dálya2. Meg tud juk vizs gál ni a tár sa dal mi, jog sza bá lyi, struk tu rá lis kér dé se -
ket, a te vé keny ség sa já tos jel lem ző it. Mind ezek ből pe dig kö vet kez te té se ket
tu dunk le von ni ar ra vo nat ko zó an, ho gyan cél sze rű fel épí te ni és mű köd tet ni
azt a rend szert, amely gon dos ko dik a nem zet biz ton sá gi ága zat meg fe le lő mi -
nő sé gű és men  nyi sé gű em be ri erő for rás sal tör té nő el lá tá sá ról.

Stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment

A stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment alap gon do la ta az, hogy az
emberierőforrásmenedzsment-rendszerek mű kö dé sé nek cél ja és mér cé je a
szer ve ze ti ered mé nyes ség és ha té kony ság, így az em be ri erő for rás me nedzs -
ment-rend szernek és fo lya ma tok nak a fel ső ve ze tői te vé keny ség in teg ráns ré -
szé vé kell vál ni uk, at tól nem kü lö nül het nek el. 

A stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment ki ala ku lá sát olyan tár sa dal mi
vál to zá sok in du kál ták, ame lyek je len tő sen meg vál toz tat ták a szer ve ze tek
mű kö dé si kör nye ze tét, a mun ka vál la lók gon dol ko dá sát. Mint min den me -
nedzs ment rend szer – az az va la mi lyen te vé keny sé get ve ze tő, ter ve ző, szer ve -
ző, irá nyí tó (ellenőrző)3 –, ez is szer ves fej lő dés ered mé nye. Az em be ri erő -
for rás sal kap cso la tos szer ve ző mun ka fej lő dé sé nek kö vet ke ző lép cső fo ka it
le het egy más tól megkülönböztetni.4

1. Személyügyi adminisztráció: E ko rai – ma nap ság mun ka ügy nek ne ve zett –
te vé keny sé gi for ma egyet len fel ada ta a mun ka vi szony hoz kap cso ló dó do -
ku men tu mok el ké szí té se, ke ze lé se volt. E fej lő dé si szin ten a hu mán te rü let
ál ta lá ban va la mely más szer ve ze ti egy ség alá ren delt sé gé be tar to zott.

2. Személyügyi menedzsment: A fej lő dés nek ezen a fo kán már önál ló szer ve -
ze ti egy ség ként mű kö dik a hu mán te rü let, bel ső ta go zó dá sá ban kor lá to zott
szám ban meg je len nek az önál ló szak ér tői is me re te ket igény lő el kü lö nült
funk ci ók, úgy mint pél dá ul ok ta tás-kép zés, ki vá lasz tás.

 2 Ter mé sze te sen az egyes szer ve ze tek kö zött le het és van is kü lönb ség. Vé le mé nyem sze rint azon ban ez
a kü lönb ség nem je len tős, il let ve el ső sor ban nem tar tal mi, ha nem for mai ér te lem ben mu tat ko zik meg.

 3 Fe jes Mik lós: Me nedzs ment ala pok. Tan se géd let. Kéz irat. Bu da pest, 2010, 4. o. http://www.ata-
narur.hu/wp-content/uploads/2013/10/menedzsment-alapok.pdf 

  4 Bakacsi Gyu la – Bokor At ti la – Császár Csa ba – Gelei And rás – Kováts Kla u dia – Takács Sán dor:
Stra té gi ai em be ri erő for rás me nedzs ment. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2006, 44–46. o
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3. Emberierőforrás-menedzsment: Ez a lép cső fok az elő zők höz ké pest egy részt
a funk ci ók bő vü lé sét je len tet te, más részt azon ban új meg kö ze lí tést és szem -
lé le tet is ta kar. Ezen a szin ten az em be ri erő for rás már nem pusz tán szá mok -
kal le ír ha tó men  nyi sé ge ket je lent, ha nem a szer ve zet fon tos erő for rá sa i nak
egyi ké vé vált. Ez pe dig ab ba az irány ba ha tott, hogy az em be ri erő for rás-me -
nedzs ment től már ha té kony és ér de mi hoz zá já ru lást, hoz zá adott ér té ket, a
szer ve ze ti fo lya ma tok ba tör té nő köz re mű kö dést vár tak a szer ve zet ve ze tői.

4. Stratégiai emberierőforrás-menedzsment: A stra té gi ai me nedzs ment el ter -
je dé sé vel, ala kult ki a stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment szem lé let -
mód. A fő kü lönb ség a 3. pont ban vá zolt „si ma” em be ri erő for rás-me nedzs -
ment szem lé let hez ké pest a kö vet ke zők ben ra gad ha tó meg:
– a hu mán funk ció fon tos ból kri ti kus sá vá lik a szer ve zet mű kö dé se te kin te -

té ben, így a hu mán te rü let szer ve ze ti fon tos sá ga is fel ér té ke lő dik;
– a fel ső ve ze tői né ző pont meg je le né se, az az a stra té gi ai ve ze té si szint ak -

tív részt ve vő jé vé vá lik a hu mán me nedzs ment-rend szer mű kö dé sé nek;
– az em be ri erő for rás-me nedzs ment funk ció in teg rá ló sze rep pel bír a szer -

ve zet egé szét érin tő en, az az a szer ve ze ti dön té sek je len tős ré szé ben meg -
je len nek és ko or di ná ló sze re pet töl te nek be az em be ri erő for rás-me nedzs -
ment szem pont jai, esz kö zei, mód sze rei.

Az előb bi ek ből lát ha tó, hogy a stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment az
em bert he lye zi a szer ve ze ti mű kö dés kö zép pont já ba, el ső szá mú fel ada tá nak
azt te kin ti, hogy a szer ve ze ti fo lya ma tok ös  sze han go lá sa ré vén a szer ve ze ti
mű kö dés min den pont ján kel lő idő ben a le he tő leg jobb mi nő ség ben áll jon
ren del ke zés re a szük sé ges hu mán ka pa ci tás. 

A nem zet biz ton sá gi te rü let sa já tos sá gai

A nem zet biz ton sá gi te rü let az ál lam igaz ga tás spe ci á lis te rü le te. Fő fel ada ta
az or szág nem zet biz ton sá gi ér de ke i nek vé del me, fenn tar tá sa, az ezek hez
szük sé ges in for má ci ók meg szer zé se, il let ve az eze ket fe nye ge tő em be ri te vé -
keny sé gek – az úgy ne ve zett nem zet biz ton sá gi koc ká za tok – fel de rí té se és el -
há rí tá sa. Más képp meg fo gal maz va: a nem zet biz ton sá gi te rü let az or szág ér -
de ke i nek ér vé nye sí té sé ért, biz ton sá gá ért felelős.5

 5 Vida Csa ba: A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség sze re pe a tár sa da lom ban. Had tu do mány (online)
2015/25., 224. o. http://real.mtak.hu/29936/1/19_VIDA_CSABA.pdf 
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A vo nat ko zó jog sza bály a nem zet biz ton sá gi ér de kek kö ré be Ma gyar or szág
füg get len sé gét, al kot má nyos rend jét, fon tos po li ti kai és gaz da sá gi ér de ke it
sorolja.6 Az eze ket fe nye ge tő té nye zők kö zött az el len ér de kelt or szá gok (tit -
kos szol gá la ti) tö rek vé se it, a ter ro riz must, szél ső sé ges és erő sza kos esz mék
kö ve té sét, az ipa ri kém ke dést, va la mint a szer ve zett bű nö zést szok ták em lí -
te ni. A fel de rí ten dő is me re te ket vé dő rend sze rek, il let ve a nem zet biz ton sá gi
koc ká za ti té nye zők az ese tek több sé gé ben olyan kü lön le ges jel leg ze tes sé gek -
kel bír nak, ame lyek ke ze lé se spe ci á lis fel adat, mi vel ezek7

– jól szer ve zet tek;
– mé lyen kons pi rál tak, jól lep le zet tek és vé det tek;
– sok szor tel je sen ki szá mít ha tat la nok, új sze rű ek, egye di ek;
– hét köz na pi ér dek vi szo nyok és te vé keny sé gek mö gé rej tet tek;
– a tár sa da lom min den sze le tét érint he tik;
– leg több ször nem zet kö zi vo nat ko zás sal bír nak;
– alap ve tő ne ga tív tár sa dal mi ha tá suk le het.

E tu laj don sá gok ból fa ka dó an, a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség hez kap cso ló -
dó mun ka fel ada tok nak is egye di jel leg ze tes sé ge ik van nak:

– rend kí vül komp le xek;
– kons pi rá ci ót igé nyel nek;
– spe ci á lis is me re te ket, esz kö zö ket és mód sze re ket igé nyel nek;
– erős pszi chés meg ter he lést je len te nek;
– költ sé ge sek;
– jö vő ori en tál tak (elő re jel ző, meg elő ző jel leg);
– ér zé ke nyek.

Ál ta lá nos ság ban vé ve a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség meg fe lel a spe ci á lis
szak ér tel mi sé gi te vé keny ség kritériumainak.8 Az imén ti jel lem zők ből olyan
alap ve té sek szár maz nak a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek mun ka vég zé si rend -
sze rei te kin te té ben, ame lyek de ter mi nál ják az em be ri erő for rás fon tos sá gát a
rend szer egé szét il le tő en. A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség en nek alap ján:

1. Humánerőforrás-intenzív: Ez azt je len ti, hogy min den alap ve tő mun ka fo -
lya mat igény li az em ber ér de mi köz re mű kö dé sét, szin te sem mit nem le het

 6 A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi CXXV. tör vény.
 7 Za lai No é mi: A hu mán erő for rás-gaz dál ko dás kér dé se i nek vizs gá la ta a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok -

nál. PhD-értekezés. Bu da pest, 2012, 5–6. o. 
 8 Izsa Je nő: A tit kos szol gá lat ok te vé keny sé gé nek ál ta lá nos jel lem zői, el len őr zé sük és irá nyí tá suk kér -

dé sei. Szak mai Szem le, 2009/2., 10. o.
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tel je sen au to ma ti zál ni, hos  szú tá von sem. A hír szer zé si cik lus alap ján a
nem zet biz ton sá gi te vé keny ség köz pon ti ele mei: az in for má ció igény ér tel -
me zé se, az adat szer zés, az adat fel dol go zás, az elem zés-ér té ke lés és a tá jé -
koz tatás9. 

– A te vé keny ség ki in du ló pont ja az in for má ció igé nyek, il let ve a fel adat rend -
szer alap ján a te vé keny ség meg ter ve zé se és megszervezése.10 Ezek klas  szi -
kus ve ze tői fel ada tok, fi gye lem be vé ve, hogy az át lag nál na gyobb fe le lős -
ség gel jár nak.

– Az elekt ro ni kus hír szer zé si mód sze rek (pél dá ul Signals intelligence [SIG-
INT], Imagery intelligence [IMINT]) adat szer zés mel lett az in for má ció -
szer ző rend szer egyik fő ele me a human intelligence (HUMINT), az az az
em be ri erő for rás köz re mű kö dé sé vel gyűj tött in for má ció. A for rá sok ki ala -
kí tá sa és irá nyí tá sa az egyik leg ös  sze tet tebb és leg na gyobb ki hí vást je len tő
tit kos szol gá la ti szak fel adat. 

– Az adat fel dol go zás rész ben au to ma ti zál ha tó te vé keny ség, a jö vő ben ezen a
te rü le ten nagy fej lő dés vár ha tó. Ugyan ak kor a re le váns fel dol go zá si szem -
pont ok ös  sze ál lí tá sá ban, meg ha tá ro zá sá ban az em be ri té nye ző ki vál tá sá ra
tel jes mér ték ben nincs le he tő ség.

– Az elem zés-ér té ke lés so rán a fel dol go zott ada tok ból tu do má nyos és szak -
mai is me re te ken ala pu ló el já rá sok se gít sé gé vel kö vet kez te té se ket, ér té ke lé -
se ket és elő re jel zé se ket ál lí ta nak elő.11 E kö vet kez te té sek szín vo na la je len -
tős rész ben a mö göt te ál ló szak mai tu dás, ta pasz ta lat, il let ve ös  sze tett
elem ző kész sé gek és -képességek, az az az em be ri té nye ző kom pe ten ci á já -
nak szint jé től függ.

– A tá jé koz ta tás szin tén alap ve tő en em be ri köz re mű kö dést igény lő te vé keny -
ség, ugyan is a tá jé koz ta tó tar tal mi ös  sze ál lí tá sa nem au to ma ti zál ha tó. Rá -
adá sul, mi vel a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek tá jé koz ta tó já ban fog lalt is me -
re tek kor mány za ti vagy egyéb in téz ke dé sek alap já ul szol gál hat nak, en nek
pon tos és szak sze rű ös  sze ál lí tá sa ki emelt fon tos sá gú, egy ben na gyon ös  sze -
tett fel adat.

2. Magas emberi hozzáadott értékű: A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség so rán a
ke let ke ző is me re tek szá mos fo lya ma ton, több szin tű ér té ke lé sen men nek
ke resz tül. En nek so rán a be szer zett, ön ma guk ban ke ve set je len tő ada tok ból
fel dol go zott is me re tek ke let kez nek. Mi vel az ada tok so sem áll nak tel jes kö -

   9 Vida Csa ba: Lé te zik-e még a hír szer zé si cik lus. Fel de rí tő Szem le, 2013/1., 43. o.
 10 Uo.
 11 Vida Csa ba: A hír szer ző elem ző ér té ke lő mun ka alap jai. Fel de rí tő Szem le, 2014/3., 1. o.

http://real.mtak.hu/14875/13/jav_real__2013-3.pdf
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rűen ren del ke zés re, a hi á nyos sá go kat a szak tu dás és az elem ző-ér té ke lő
mód sze rek hasz ná la ta ré vén lét re ho zott is me re tek pó tol ják. E gon do la ti te -
vé keny ség so rán a kez de ti egye di ada tok feldolgozottsági fo ka, ös  sze tett sé -
ge lé nye ge sen meg nő, az az je len tős hoz zá adott ér ték ke let ke zik. 

3. Speciális személyiséget és szaktudást igényel: A nem zet biz ton sá gi te vé -
keny ség a spe ci á lis mun ka fo lya mat ok okán olyan sze mé lyi ség je gye ket,
kész sé gek, ké pes sé gek egy ide jű ki ma gas ló szint jét, va la mint spe ci á lis
szak tu dás (gaz da sá gi, in for ma ti kai stb.) meg lét ét fel té te le zi, ame lyek így
együt te sen jel lem ző en a mun ka erő pi a con meg je le nők kis há nya dát jel lem -
zik. E sze mé lyek ki vá lasz tá sa ér de ké ben az ága zat szer ve ze tei kü lön bö ző
szű ré si el já rá so kat rend sze re sí tet tek, mind azo nál tal ép pen az ér té kük mi att
a mun ka erő pi a con más szer ve ze tek kel kell ver se nyez ni értük12.

4. Hosszú és költséges felkészülési időt igényel: A mun ka te vé keny ség spe ci á -
lis jel le gét, egye di mun ka fo lya ma ta it fi gye lem be vé ve még a ki emel ke dő
ké pes sé gű sze mé lyek fel ké szí té se is rend kí vül ös  sze tett, erő for rás-igé nyes
fel adat. In ten zív fel ké szü lés mel lett is hat–ti zen két hó nap, mi re az új mun -
ka társ ki ké pez he tő a fel adat ra, és há rom–öt év, mi re tel jes ér té kű mű ve le ti
szak em ber ré vá lik, aki önál ló an ké pes a rá bí zott fel adat min den mun ka fo -
lya ma tát át lát ni és önál ló an ki vi te lez ni. Bi zo nyos spe ci á lis mun ka fo lya ma -
t ok (pél dá ul HUMINT) eh hez ké pest is hos  szabb fel ké szü lé si időt igé nyel -
nek. Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy egy tel jes ér té kű mű ve le ti tiszt
ki kép zé se kö rül be lül húsz mil lió fo rint ba kerül.13

5. Széles körű kooperációt igényel: A nem zet biz ton sá gi mun ka fo lya mán a
mun ka tár sak a tár sa da lom min den te rü le té vel és szeg men sé vel kap cso lat ba
ke rül het nek, és ké pe sek nek kell len ni ük együtt mű köd ni bár ki vel. En nek
ne héz sé gét fo koz za a kons pi rá ció szük ség le te, a te rü let ér zé keny sé ge, il let -
ve az, hogy ér de mi se gít sé get a má sik fél az ese tek je len tős ré szé ben csak
ön kén tes el ha tá ro zás ból ad, er re kény sze rí te ni nem le het.

Az előb bi ek alap ján a humán erőforrás a nemzetbiztonsági szervezetrendszer
stratégiai fontosságú erőforrása, mi vel te vé keny sé ge, il let ve an nak mi nő sé -
ge alap ve tő en és hos  szú táv ra meg ha tá roz za a te rü let mű kö dé sét, an nak ered -

 12 Za lai No é mi: Új tí pu sú ki hí vá sok a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál. Nem zet biz ton sá gi Szem le,
2016/1., 38. o.

 13 Ez a szá mí tás tar tal maz za a ki vá lasz tás, az ok ta tás, il let ve a mentorálás sze mé lyi és tár gyi költ sé ge it
(kb. fe jen ként két mil lió fo rint), il let ve az el ső há rom év il let mé nyé nek költ sé gét (kb. ti zen nyolc mil lió
fo rint), amíg az adott sze mély ál ta lá ban nem tud tel jes ér té kű mun kát vé gez ni. Ha csak az el ső év költ -
sé gét szá mít juk, ami kor az il le tő még a szer ve zet mű kö dé sé hez nem tesz hoz zá, ak kor is kö rül be lül
nyolc mil lió fo rint ba ke rül egy tiszt ki kép zé se.
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mé nyes sé gét és ha té kony sá gát. A ki ma gas ló szin tű em be ri té nye ző részt vesz
min den alap fo lya mat ban, ren del ke zés re ál lá sa ki emelt fon tos sá gú, mind -
amel lett nem ma gá tól ér tő dő, spe ci a li zált szer ve zé si fo lya ma tot igé nyel. 

Múlt és je len

A nem zet biz ton sá gi te rü let hu mán erő for rás hoz va ló vi szo nyát, ke ze lé sé nek
mód ját ma nap ság két té nye ző ha tá roz za meg dön tő mér ték ben. Egy részt az a
tény, hogy a te rü let az ál lam igaz ga tás ré sze, más részt az a tör té nel mi örök-
ség, amely a nem zet biz ton sá gi szer ve ze te ket alap ve tő en a rend vé del mi te rü -
let ré szé nek te kin tet te, eh hez iga zít va e szer ve ze tek em ber ké pét és az em be -
rek ke ze lé sé re hi va tott rend sze re i ket. A szak iro da lom ban élénk vi ta folyt és
fo lyik, hogy a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer a rend vé de lem ré sze-e. E
ta nul mány nak nem cél ja, hogy eb ben a vi tá ban ál lást fog lal jon, azt gon do -
lom, hogy a szer ve zet rend szer hu mán rend sze rét el ső sor ban a te rü let funk -
ció ja és a mun ka vég zé si rend sze ré nek jel le ge kell hogy meg ha tá roz za.

A rend szer vál tás előt ti úgy ne ve zett sze mély ze ti te vé keny sé get ál ta lá nos -
ság ban igen pe jo ra tív kon tex tus ban em lí tik, fel te he tő en ami att, hogy az ak -
ko ri dön té sek a szer ve zet min den szint jén je len tős po li ti kai mo ti vá ci ót hor -
doz tak. E po li ti ka i lag mo ti vált ká der mun ka fon tos sá gát mu tat ja a BM III/6.
Osz tály ügy rend je, amely sze rint az osz tály fő fel ada ta ként vég zi „a III.
Főcsoportfőnökség központi állománya káder- és személyzeti munkáját”14.
Az előb bi ka te go ri zá lást te kint ve ez a te vé keny ség a sze mély ügyi me nedzs -
ment egy sze rű sí tett for má ja volt. Az önál ló szer ve ze ti egy ség ben a te vé keny -
ség cél ja egy ér tel mű en az ad mi niszt rá ció volt, mind amel lett meg je lent a ki -
vá lasz tá si funkció.15 Az ok ta tás ek kor el sőd le ge sen egy kül ső szer ve zet, a
Rend őr tisz ti Fő is ko la fel ada ta volt.16

A rend szer vál tás után a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer önál ló szol -
gá la tok for má já ban ala kult újjá17, és a hu mán szer ve ző funk ció az egyes szer -
ve ze tek ha tás kö ré be ke rült. Ez zel együtt a te vé keny sé ge a hu mán po li ti ka irá -

 14 A Bel ügy mi nisz té ri um III/6. Osz tály Ügy rend je. 1972 
https://www.abtl.hu/sites/default/files/forrasok/ugyrend_11.pdf 

 15 Uo.
 16 Boda Jó zsef: A tu do mány az ál lam biz ton ság és a nem zet biz ton ság szol gá la tá ban. Nem zet biz ton sá gi

Szem le Kü lön szám, 2014, 85–86. o. 
 17 Ko vács Zol tán And rás – Dobák Im re: Kor szak vál tá sok a ma gyar nem zet biz ton sá gi in téz mény rend -

szer ben. In: Sabjanics Ist ván – Finszter Gé za (szerk.): Biz ton sá gi ki hí vá sok a 21. szá zad ban. Di a lóg
Campus, Bu da pest, 2017, 178. o.
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nyá ba to ló dott el. Az el ne ve zés utal ugyan va la mi fé le – az em be rek sze re pét
fel ér té ke lő – mi nő sé gi vál to zás ra, ez a te vé keny ség azon ban to vább ra is el -
ső sor ban ad mi niszt ra tív jel le gű volt18. To vább ra is az igaz ga tá si (do ku men tá -
lás, nyil ván tar tás) funk ció do mi nált, e mel lett mű kö dött még az után pót lá si
és a kép zé si funk ció, de ös  szes sé gé ben to vább ra sem ha lad ta meg a sze mély -
ügyi me nedzs ment ke re te it. Szer ve ze ti szem pont ból bi zo nyos ér te lem ben
még vis  sza lé pés is volt a rend szer vál tás előt ti idők höz ké pest, hogy szá mos
eset ben más funk ci ók (pél dá ul gaz da sá gi, jo gi) alá ren delt sé gé be ke rül tek a
hu mán té nye ző ért fe le lős szer ve ze ti egy sé gek.

A 2000-es évek kö ze pé re a tár sa dal mi vál to zá sok egy re na gyobb kény sze -
rí tő erőt je len tet tek a biz ton sá gi és ezen be lül a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
szá má ra. A tech ni kai fej lő dés és az új sze rű tár sa dal mi je len sé gek ad ta fel ada -
tok el en ged he tet len né tet ték a kép zet tebb fi a tal ge ne rá ci ók szer ve zet be tör té -
nő gyors üte mű in teg rá lá sát. Ez a szük ség el in dí tot ta azt a fo lya ma tot, amely -
nek so rán a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek hu mán egy sé gei is el moz dul tak a
mo der nebb esz kö zök és mód sze rek (pél dá ul in for ma ti kai rend sze rek, ös  sze -
tett ki vá lasz tá si fo lya ma tok) hasz ná la tá nak az irá nyá ba, mi köz ben ös  szes sé -
gé ben a sze mély ügyi me nedzs ment ke re te it to vább ra sem si ke rült ér dem ben
meg ha lad ni. Ezt mu tat ja szá mos má ig hi ány zó funk ció (stra té gi ai ter ve zés,
mun ka kör-, kar ri er- és tel je sít mény me nedzs ment, HR-kontrolling, outplace-
ment stb.), to váb bá az a tény, hogy a hu mán szak te rü let to vább ra is „csak ”
egy a töb bi funk ci o ná lis te rü let mel lett. Utób bit tá maszt ja alá, hogy az utób -
bi idő szak ban a hu mán szak te rü le tek el he lye zé sé re a szer ve ze tek több sé gé -
ben több hi e rar chi ai szint tá vol ság ban, más te rü le tek kel együtt ke rült sor. 

Az előb bi ek ből le von ha tó a kö vet kez te tés, hogy a hu mán szer ve ző rend -
sze rek te kin te té ben a nem zet biz ton sá gi te rü le ten nem tör tént mo dell vál tás,
to vább ra is a het ve nes évek től meg szo kott sze mély ze ti gon dol ko dás mód a
jel lem ző. Bár az al kal ma zott mód sze rek és esz kö zök te kin te té ben két ség te len
a fejlődés19, a rend szer vál tás előt ti idő szak – sze mély ügyi me nedzs ment szint -
jét kép vi se lő – el vi ke re tei és szem lé let mód ja to vább ra is meg ma rad t, nem ér -
te el a hu mán erő for rás-me nedzs ment szint jét. Ez a hely zet már a je len ben is
prob lé má kat okoz20, azon ban a jö vő re néz ve vá lik iga zán koc ká za tos sá, mert
a hu mán erő for rás fel ér té ke lő dé se már a mo dern me nedzs ment tech ni kák
szük sé ges sé gé nek irá nyá ba mu tat. En nek ki ala kí tá sa azon ban nem csak tech -

 18 Balajti Lász ló – Bathelt Sán dor: A hu mán po li ti ká tól a hu mán erő for rás me nedzs men tig. Szak mai
Szem le, 2009/2., 157. o.

 19 Uo. 157. o.
 20 Za lai No é mi (2016): i. m. 35. o.
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ni kai jel le gű vál to zá so kat, ha nem szem lé let be li vál to zást, a hu mán té nye ző -
höz va ló vi szony ra di ká lis új ra gon do lá sát igény li. Ez tör tén het pél dá ul új ér -
té kek (kre a ti vi tás, önál ló ság) meghonosításával21, esz kö ze le het a stra té gi ai
me nedzs ment ré vén vég re haj tott szer ve ze ti kul tú ra-vál tás, il let ve -fejlesztés.

Ha pe dig nem tör té nik meg a hu mán te rü let meg újí tá sa, ak kor a nem zet -
biz ton sá gi ága zat nak már rö vid tá von sú lyos mun ka erő hi án  nyal, erős fluk -
tuá ci ó val és kont ra sze lek ci ó val, va la mint az ál lo mány mo ti vá ci ó já nak tar tó -
san ala csony szint jé vel kell szem be néz nie.

Mit le het ten ni?

Mi e lőtt a konk rét meg ol dá son gon dol kod nánk, szük sé ges egy alap ve tés le -
fek te té se: a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer ben a jö vő leg fon to sabb erő -
for rá sa az em ber lesz.

E gon do lat ere dő je ket tős: Egy részt a mo dern em be ri erő for rás-me nedzs -
ment egyik fő gon do la ta az, hogy „az emberi erőforrás önmagában azért is
meghatározó szerepet játszik, mert a többi erőforrás hatékony felhasználása,
működtetése emberi tényező nélkül lehetetlen”22. Na gyobb je len tő sé gű azon -
ban az a tény, hogy a tár sa dal mi fo lya ma tok je len tő sen meg vál toz tat ják az
em be rek vi sel ke dé sét, mun ká hoz va ló vi szo nyát, va la mint fel ér té ke lik a hu -
mán erő for rás sze re pét. Utób bit jól pél dáz za, hogy mi köz ben pél dá ul tit kos -
szol gá la ti szer ve ze tek és el len fe le ik kö zött in ten zív kre a ti vi tá si ver seny zajlik,
az öt le tek „elő ál lí tá sá ra” ké pes – erő sen kor lá tos szá mú – hu mán erőfor rás ért
öl dök lő ver seny in dult a munkaerőpiacon23. A mi nő sé gi mun ka erő irán ti ke -
res let ek ként át ala kít ja a munkaerőpiaci vi szo nyo kat és je len tő sen ja vít ja a
mun ka vál la lók al ku po zí ci ó ját a mun kál ta tók kal, nagy mér ték ben ne he zít ve
utób bi ak hely ze tét. 

A mun ka vál la lói vi sel ke dés vál to zá sá nak fő for rá sa a tár sa dal mi fej lő dés,
az ál ta la ge ne rált és már év ti ze dek óta zaj ló at ti tűd vál to zás, il let ve az új ge ne -
rá ci ók fel nőt té – és egy ben tár sa da lom for má ló erő vé – vá lá sa, va la mint mun -
ka erő pi ac ra tör té nő be lé pé se. Az at ti tűd vál tás oka, hogy az em be rek mo ti vá -

 21 Uo. 40. o.
 22 Ha jós Lász ló – Berde Csa ba (szerk.): Em be ri erő for rás gaz dál ko dás. Egye te mi tan könyv. Deb re ce ni

Egye tem, Deb re cen, 2007, 7. o. 
http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/06-Emberi_eroforras_gazd-
alkodas.pdf 

 23 https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/otletmuhely/az-otletek-az-uj-szukos-
erofor ras 
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ci ói is vál toz nak. A mun ka vál la lói dön té sek so rán az anya gi meg be csü lés mel -
lett egy re in kább meg je le nik az önál ló ság, az ön meg va ló sí tás igé nye. Szé les
kör ben el fo ga dott, hogy e fo lya mat a maslow-i szük ség let hi e rar chi á val mu tat -
ha tó be a leg egy sze rűb ben. E sze rint a szük ség le tek egy más ra épül nek és az
em be rek a szük ség le te i ket alap ve tő en alul ról fel fe lé ha lad va elé gí tik ki.24

Az at ti tűd vál tás fő moz ga tó ru gó ja, hogy a mun ka vál la lók ala cso nyabb
ren dű szük ség le tei a tár sa dal mi fej lő dés kö vet kez té ben ki e lé gí tőd nek, így
egy re in kább a pi ra mis csú csán ta lál ha tó bel ső motivátorok ad ják a va ló di
mo ti vá ló erőt. A ma ga sabb ren dű mo ti vá ci ók ki elé gí té se pe dig el ső sor ban a
mun ka he lyen, mun ka te vé keny ség ál tal lehetséges.25 Vég ső so ron „a mun ka -
vál laló személyes stratégiáját olyan kihívó, fejlődést jelentő problé mák fel -
vál lalása és megoldása jelenti, amelyek a szervezet és az egyén szá má ra is si -
kerre vezetnek”26.

Az új ge ne rá ci ók meg je le né se ál tal oko zott prob lé má kat vizs gál va fon tos
meg je gyez ni, hogy itt már nem pusz tán a ge ne rá ci ók kü lön bö ző sé gé ről van
szó, ha nem en nél sok kal több ről, a tár sa dal mi ge ne rá ció vál tás fo lya ma ta vál -
to zott meg. „Napjainkban ez az átmenet minőségileg különbözik az ed di giek -
től, az értékrendek módosulnak, az informatikai forradalom hatására ma már
nem egyértelmű, hogy ki tanul kitől, a tanulás, a munka értelmezése és mód-
szertana teljesen új dimenzióban jelenik meg.”27 A szer ve ze tek hez újon nan
be lé pők ma fő ként az Y ge ne rá ci ó hoz tar toz nak, amely az el ső di gi tá lis nem -
ze dék. E kor osz tály je len tő sé gét még is in kább az ad ja, hogy ez az el ső for dí -
tott szo ci a li zá ci ós generáció28, az az tu dá suk je len tős ré szét nem a ko ráb bi ge -
ne rá ci ó tól kap ják, ha nem a sa ját kor cso port juk ba tartozóktól.29 Ez je len tős
ha tást gya ko rol az ér ték rend jük re, a ma ga tar tá suk ra, ar ra, hogy kü lö nö sen az
idő sebb ge ne rá ció tag ja i val nem az el várt és meg szo kott mó don vi sel ked nek.
A 2020-as évek től a mun ka erő pi ac ra be lé pő Z ge ne rá ció ugyan ezt az utat jár -
ja be, csak rob ba nás sze rű en nö vek vő se bes ség gel, így a ko ráb bi ge ne rá ci ók -
kal „a békés elsimítás, összeolvasztás lehetetlen”30. Mind ez tár sa dal mi szin -
ten ál ta lá nos ság ban nö vek vő konf lik tus po ten ci ált je lent, de kü lö nö sen olyan

 24 Dobák Mik lós: Szer ve ze ti for mák és ve ze tés. KJK-Kerszöv, Bu da pest, 2002, 145. o.
 25 Bakacsi Gyu la – Bokor At ti la – Császár Csa ba – Gelei And rás – Kováts Kla u dia – Takács Sán dor:

i. m. 23. o.
 26 Uo. 24. o.
 27 Besenyei La jos: A ge ne rá ció vál tás for ra dal ma. Opus et Educatio, 2016/4., 372. o.

http://epa.oszk.hu/02700/02724/00009/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2016_04_366-367.pdf
 28 Uo. 374. o.
 29 Uo.
 30 Uo. 375. o.
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erős, te kin tély el vű szer ve ze tek ben ve zet het sú lyos bel ső konf lik tu sok hoz,
ami lye nek a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek is.

A múlt és jö vő e konf lik tu sá nak a leg jobb ös  sze fog la lást McGregor –
szin tén a maslow-i el mé let re épü lő – X és Y em ber kép pel kap cso la tos, el mé -
le te31 adja. Az X em ber kép sze rint a mun ka vál la lók

– ál ta lá nos ság ban le he tő ség sze rint ke rü lik a mun kát, a ve ze tő fő fel ada ta,
hogy ezt el len sú lyoz za kü lön bö ző esz kö zök kel;

– kül ső kény sze rí tő ere jű rá ha tá sok kal irá nyí ta ni, il let ve el len őriz ni kell a
mun ka vál la ló kat azért, hogy rá bír has suk őket a szer ve zet cél jai ér de ké ben
tör té nő erő fe szí tés re;

– a fe le lős sé get igye kez nek el há rí ta ni ma guk tól, igény lik az irá nyí tást.

Ez a fel fo gás a ve ze tés do mi náns sze re pe it eme li ki, míg a be osz tot ta kat kez -
de mé nye zés nél kü li, pas  szív sze rep be kény sze rí ti. En nek ál ta lá ban egye nes
kö vet kez mé nye a köl csö nös bi za lom hi ány és az eb ből fa ka dó fo lya ma tos el -
len őr zés, ami vég ső so ron fe szült ség nö ve lő és nagy esél  lyel tel je sít mény -
csök ken tő ha tá sú.

Ez zel szem ben a má sik vég let az Y em ber kép, amely sze rint a mun ka vál -
la lók egye bek kö zött

– nem ide gen ked nek a mun ká tól, az ter mé sze tes és kí vá na tos szá muk ra;
– ké pe sek el kö te lez ni ma gu kat szer ve ze ti cé lok ér de ké ben, és így nem csak a

kül ső kény szer mo ti vál ja őket;
– el kö te le zett sé gü ket ja vít hat ja a ju tal ma zás;
– meg fe le lő fel té te lek fenn ál lá sa ese tén vál lal ják a fe le lős sé get a mun ká ju kért.

Míg a ka to nai hi e rar chi á ra és a pa rancs ural mi rend szer re épü lő, mas  szív szer -
ve ze ti kul tú rá jú nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer em ber ké pe, ve ze tői at ti -
tűd je in kább az X em ber kép hez áll kö zel, ad dig az újabb ge ne rá ci ók az Y em -
ber kép hez, sőt bi zo nyos ér te lem ben már meg is ha lad ták.

Az előb bi ek alap ján a stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment hasz nos sá -
ga el ső sor ban ott nyil vá nul hat meg, hogy al kal ma zá sá val a nem zet biz ton sá gi
szer ve zet rend szer ké pes sé vál hat a tár sa dal mi vál to zá sok hoz va ló al kal maz -
ko dás ra, és fel adat el lá tá sa fo lya mán nem el szen ve dő je, ha nem hasz no sí tó ja
le het e vál to zá sok nak.

Ah hoz, hogy ja vas la to kat te hes sünk a stra té gi ai em be ri erő for rás-me -
nedzs ment al kal ma zá sá ra, el ső lé pés ként cél sze rű meg vizs gál ni, mi le het an -

 31 Dobák Mik lós – An tal Zsu zsan na: Ve ze tés és szer ve zés. Au la Ki adó, Bu da pest, 2010, 351. o. 
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nak az oka, hogy az el múlt év ti ze dek ben er re nem ke rült sor. Vé le mé nyem
sze rint en nek alap ve tő en há rom oka van:

– a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer az ál lam igaz ga tás ré sze;
– a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer erős és zárt szer ve ze ti kul tú rá ja;
– a ma gyar stra té gi ai kul tú ra ala csony szín vo na la. 

Az zal, hogy a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer az ál lam igaz ga tás ré sze,
tör vény sze rű en át ve szi azt a gon dol ko dás mó dot, azo kat a szer ve zé si és mű -
kö dé si el ve ket, ame lyek e szer ve ze te ket jel lem zik. Ál ta lá nos ság ban ezek a li -
ne á ris és hi e rar chi kus szer ve zés, a bü rok ra ti kus kont roll do mi nan ci á ja, il let -
ve a las sú re ak ció a kör nye ze ti vál to zá sok ra, az ala csony szin tű meg úju lá si
ké pes ség.

A nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer a jel le gé ből adó dó an zárt, mű kö dé -
se, bel ső vi szo nyai ke ve sek szá má ra meg is mer he tők. Szer ve ze ti kul tú rá já nak
ele mei a több ezer éves ka to nai múlt ban gyö ke redz nek, ezen kí vül a szov jet
tí pu sú ál lam biz ton sá gi mo dell negy ven éve gya ko rolt rá meg ha tá ro zó ha tást.
A rend szer vál tást kö ve tő idő szak ban, a szer ve zet rend sze ri jog utód lás és a
sze mé lyi ál lo mány át vé te le to vább ra is élet ben tar tot ta ezt a faj ta szem lé let -
mó dot, amely a 2000-es évek ben, kül ső ese mé nyek ha tá sá ra kez dett csak las -
san át ala kul ni. A meg úju lás meg kez dé sét, an nak se bes sé gét és mi nő sé gét fel -
te he tő en ér dem ben ront hat ta az a kö rül mény, hogy a nem zet biz ton sá gi te rü let
tár sa dal mi kont roll ja elég gyen ge. Az ága zat prob lé má i ról, jö vő jé ről – mint
ahogy a biz ton ság po li ti kai kér dé sek ről ál ta lá nos ság ban – szé les kö rű, nyil vá -
nos tár sa dal mi dis kur zus egé szen a kö zel múl tig va ló já ban nem kez dő dött. Jó
hír azon ban, hogy el ső sor ban a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet biz -
ton sá gi In té ze té nek te vé keny sé ge ré vén a szak mai dis kur zus élén kü lé se ta -
pasz tal ha tó, mert ez min den képp fel té te le a tár sa dal mi vi tá nak, vég ső so ron
pe dig haj tó ere je le het a szak mai megújulásnak32.

A stra té gi ai kul tú ra vizs gá la ta vi szony lag új ku ta tá si te rü let, amely ed dig
el ső sor ban a vé de lem- és biz ton ság po li ti kai té ma kör ben vizs gál ta a ma gyar
stra té gi ai kul tú rát, egé szen pon to san an nak hiányát33. Ezt a hi ányt mu tat ja a
nem ze ti biz ton sá gi stra té gia és az ab ból szár ma zó ága za ti stra té gi ák hely ze -
te. Az el ső nem ze ti biz ton sá gi stra té gia már 2004-ben el ké szült, és már ak kor
rög zí tet te egye bek kö zött a nem zet biz ton sá gi ága za ti stra té gia szük sé ges sé -
gét, en nek ki dol go zá sá ra azon ban az óta sem ke rült sor, és a kö zel jö vő ben er -

 32 Re gé nyi Kund: Tu do má nyos ság, mint új ki hí vás az Al kot mány vé del mi Hi va tal szá má ra. Had tu do -
mány, 2013/1–2., 92. o.

 33 Tá las Pé ter: A nem ze ti ka to nai stra té gia és a ma gyar stra té gi ai kul tú ra. Had tu do mány, 2013/3–4., 15. o.
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re ke vés esély is mutatkozik34. Té mánk szem pont já ból a kér dés re le van ci á ját
in kább az ad ja, hogy mi okoz za a stra té gi ai kul tú ra hi á nyát, és ez mi ben nyil -
vá nul meg. A leg főbb ok va ló szí nű leg a stra té gi á val kap cso la tos is me re tek
hi á nya, más részt et től nem füg get le nül egy olyan gon dol ko dás mód, amely
aka dá lyoz za a stra té gi ai szem lé let gya kor lat ban tör té nő ki pró bá lá sát. A stra -
té gi á ra még a mai na pig is leg töb ben úgy gon dol nak, mint va la mi lyen el vont,
túl sá go san el mé le ti, a na pi gya kor lat tól tá vol eső do log ra. Jól le het a stra té gi -
ai me nedzs ment mód szer ta nát, gya kor la ti lé pé se it pont azért fej lesz tet ték ki,
hogy a tur bu lens kör nye ze ti vi szo nyok kö zött is fenn le hes sen tar ta ni az
egyes szer ve ze ti funk ci ók fo lya ma tos összhangját.35

A stra té gi ai hát tér tu dás hi á nya ar ra ve zet he tő vis  sza, hogy a kö zép- és fel -
ső fo kú ok ta tás ban a stra té gi ai alap is me re tek és szem lé let mód át adá sa, il let ve
a stra té gi ai me nedzs ment gya kor la ti ok ta tá sa, le szá mít va bi zo nyos gaz da sá gi
kép zé se ket, ál ta lá nos ság ban nem ré sze a tan anyag nak. To vább kép zés, pél dá ul
a ren dé sze ti ve ze tő vé, il let ve mes ter ve ze tő vé kép ző tan fo lyam ke re té ben meg -
tör té nik ilyen jel le gű is me re tek át adá sa, mind amel lett ezek ha té kony sá ga nem
ve te ked het a kö zép- és fel ső fo kú ok ta tás idő ke re té vel, nem be szél ve a fi a ta -
labb kor ból adó dó kön  nyebb adap tá ció elő nyé ről. 

A szem lé let be li aka dá lyo zó té nye ző ket – a szer ve ze ti kul tú ra ana ló gi á ját
se gít sé gül hí va – olyan téves hiedelmek és hibás előfeltevések je len tik, ame -
lyek meg aka dá lyoz zák a stra té gi ai gon dol ko dás be in du lá sát. Ezek kö zül a
fon to sab bak a kö vet ke zők:

A stratégia kizárólag gazdasági szervezetek számára hasznos és indokolt
– gya ko ri vé le mény, hogy a stra té gia, a stra té gi ai me nedzs ment csak a pro fit -
ori en tált vál lal ko zá sok esz kö ze le het. Va ló já ban a stra té gia mint esz köz ál la -
mi „ter mék”, ami kor is az or szá gok lé tük ben va ló fe nye ge tett sé gük re a ha di
cé lok ra al kal maz ha tó erő for rás ok op ti má lis fel hasz ná lá sát elő se gí tő hos  szú
tá vú (ka to nai) ter ve ket dol goz tak ki. Eze ket a mód sze re ket vet te át és fej lesz -
tet te to vább a ci vil szfé ra a szer ve ze ti ha té kony ság fo ko zá sa ér de ké ben. En -
nek alap ján a stra té gia al ko tás min den szer ve zet szá má ra hasz nos le het, amely
meg ha tá ro zott cél ja it az op ti má lis erő for rás-fel hasz ná lás mel lett sze ret né el -
ér ni. Ilyen cél nem csak a pro fit le het, ha nem bár mely olyan ered mény, amely
egy kö zös ség, or szág szá má ra hasz nos.

 34 Dru sza Ta más: A nem zet biz ton sá gi stra té gi á ról a Nem ze ti Ka to nai Stra té gia tük ré ben. Nem zet biz ton -
sá gi Szem le, 2017/3., 87. o.

 35 Barakonyi Kár oly: Stra té gi ai me nedzs ment. Nem ze ti Tan könyv ki adó Di gi tá lis Tan könyv tár, 2011.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42551/ch01s02.html
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Az állami szervezeteknek nincs szükségük stratégiára, mert a jogszabály
határozza meg a céljukat – va ló já ban a jog sza bály ok so sem a szer ve ze tek cél -
ja it ha tá roz zák meg, sok kal in kább a funk ci ó ju kat, lé te zé sük okát, stra té gi ai
nyel ven szól va a kül de té sü ket. A kül de tés pe dig meg je le nik a stra té gi ai ter ve -
zés ben, en nek fo lya ma tá ban fon tos sze re pet kap. Ez azon ban nem ke ve ren dő
ös  sze az adott szer ve zet konk rét idő táv ra meg ha tá ro zott stra té gi ai cél ja i val. A
ka to nai te rü le tet pél da ként hoz va: a had se reg kül de té se az or szág vé del me a
kül ső ka to nai fe nye ge tés sel szem ben, de egy adott idő szak ban a fel ké szü lés
a leg va ló szí nűbb konk rét el len sé ges fe nye ge tés el len zaj lik. E kül ső fe nye ge -
tés for rá sa és jel le ge idő vel akár vál toz hat is, ez ál tal kény sze rít ve az adott or -
szág had se reg ét új stra té gi ai ter vek ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra.

A hosszú távú stratégia gátolja a rugalmas reagálást és a döntéshozatalt
– a stra té gia al ko tás, a stra té gi ai me nedzs ment cél ja nem az, hogy évek re elő -
re el dönt sön min dent, ha nem hogy ga ran tál ja a ki tű zött cé lok egy más sal va -
ló össz hang ját, il let ve azt, hogy az ezek el éré se ér de ké ben tett na pi in téz ke -
dé sek ne egy más el len has sa nak, ha nem egy mást tá mo gas sák. Ha egy
szer ve zet cél- és erő for rás rend sze re le tisz tult, ak kor a stra té gi ai me nedzs -
ment so kat se gít het ezek ös  sze han go lá sá ban. Amen  nyi ben ezek kö zül va la -
me lyik hi ány zik, vagy a szer ve zet ben egy más nak el lent mon dó cé lok van nak
je len egyi de jű leg, ak kor a stra té gia tá mo ga tó sze re pe ott mu tat ko zik meg,
hogy se gít fel tár ni és ki küsz öböl ni eze ket az el lent mon dá so kat. Mind ezek
mel lett a stra té gia hos  szú tá vú (kon cep ci o ná lis) és rö vid tá vú (ope ra tív) ré sze
is tet szés sze rint mó do sít ha tó, ala kít ha tó, hogy ha va la mi – leg több ször a kör -
nye zet vál to zá sa – ezt in do kol ja. Az egyet len kri té ri um, hogy e két előb bi
rész, il let ve a cé lok és in téz ke dé sek össz hang ja to vább ra is meg kell hogy
ma rad jon.

Adó dik a ké zen fek vő kö vet kez te tés: az ál lam igaz ga tás ban meg kel le ne
ho no sí ta ni a stra té gi ai szem lé let mó dot és esz köz rend szert. En nek meg va ló sí -
tá sa azon ban csak hos  szú tá vú prog ram ként le het sé ges, op ti mis ta becs lés sel
is mi ni mum év ti ze des idő igén  nyel. Vé le mé nyem sze rint a nem zet biz ton sá gi
ága zat ide á lis „kí sér le ti” te rep len ne a stra té gi ai humanerőforrás-menedzs-
ment ál lam igaz ga tá son be lül tör té nő al kal ma zá sá ra, mi vel olyan egye di te rü -
let, ahol egy szer re van nak je len a szi go rú jog sza bá lyi ke re tek, va la mint a
proaktivitás, il let ve a nagy fo kú kre a ti vi tás igé nye.

En nek meg va ló su lá sa két lé pés ben tör tén het. A kö vet ke zők ben vá zolt két
lé pés nem fel té te le zi egy mást, de a má so dik meg va ló su lá sa je len tő sen ja ví ta -
ná az el ső pont ban fel raj zol tak esé lyét, és csök ken te né a meg va ló sí tás hoz
szük sé ges időt.
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Szervezeti szintű stratégiai humánerőforrás menedzsment rendszerek ki -
ala kítása és működtetése – a stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment funk ció
a nem zet biz ton sá gi szer ve zet rend szer je len le gi szer ve ze ti és mű kö dé si ke re -
te i be min den to váb bi nél kül be il leszt he tő, ter mé sze te sen a tit kos szol gá la ti
szak mai sza bá lyok tel jes fi gye lem be vé te le mel lett. Al kal ma zá sa igé nyel
ugyan egy új sze rű szem lé let mó dot, de vé le mé nyem sze rint ez a rend szer ki -
épí té sé nek fo lya ma ta ré vén nagy részt meg sze rez he tő, más részt az elő nyök rö -
vid tá vú meg mu tat ko zá sá val a szer ve zet gyor san ma gá é vá tud ja majd ten ni.
A nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek nek, il let ve ve ze tő ik nek meg van az a fel ha tal -
ma zá suk, hogy szol gá la ta ik hu mán erő for rás-rend sze rét új szem lé let tel szer -
vez zék meg és mű köd tes sék. En nek lé pé sei pél dá ul a kö vet ke zők le het nek:

a) Meg fe le lő em be ri erő for rás biz to sí tá sa: egy ezer fős szer ve zet ben a meg lé -
vő erő for rás ok op ti ma li zá lá sa mel lett két-há rom, egye te mi szin tű vég zett -
sé gű, nap ra kész humánerőforrásmenedzsment-ismerettel fel vér te zett szak -
ér tő al kal ma zá sa elég sé ges stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment
funk ci ók meg va ló sí tá sá hoz.

b) HR-stratégia el ké szí té se, stra té gi ai ter ve ző funk ció ki ala kí tá sa.
c) Az el ső szá mú ve ze tő köz vet len alá ren delt sé gé be te le pí tett, önál ló (az az

más funk ci o ná lis szer ve ze ti egy sé gek től tel je sen füg get len) szer ve ze ti egy -
ség ben kell el he lyez ni ezt a funk ci ót, mi vel ez biz to sít ja a szer ve ze ten be -
lü li in teg rá ci ós sze rep be töl té sét és a ha tá sos fel ső ve ze tői rész vé telt és
kont rollt. A hu mán szer ve ze ti egy sé gen be lül az igaz ga tá si és a me nedzs -
ment (a meg fe le lő mun ka erő ren del ke zés re ál lá sát elő se gí tő) mun ka fel ada -
to kat szük sé ges szét vá lasz ta ni, hogy mind két te rü let mű kö dé se op ti ma li zál -
ha tó le hes sen.

d) A „meg fe le lő em bert a meg fe le lő hely re” elv ér vé nye sí té se ér de ké ben a kö -
vet ke ző fon tos és szük sé ges, de még hi ány zó emberierőforrásmenedzs -
ment-funkciók ki ala kí tá sa: 
– tel je sít mény me nedzs ment, amely nek cél ja nem pusz tán a tel je sít mény

ob jek tív mé ré se, ha nem a tel je sít mény nö ve lé si le he tő sé ge i nek fel tá rá sa;
– kar ri er me nedzs ment (te het ség me nedzs ment, karrierívtervezés, után pót -

lás-me nedzs ment);
– mun ka kör ök re épü lő mun ka vég zé si rend szer al kal ma zá sa. A 2015-ben

ha tály ba lé pett új Hszt. alap el vei kö zött sze re pel a mun ka kör ök re tör té nő
át ál lás tá mo ga tá sa;

– HR kont roll ing-rend szer ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben, hogy a ve ze tés nek
ob jek tív, nap ra kész és fo lya mat szem lé le tű hely zet ké pe le gyen a hu mán
erő for rás ról;
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Te kin tet tel ar ra, hogy a ko ráb ban le ír tak alap ján a nem zet biz ton sá gi te rü le ten
te vé keny ke dők ér té kes és tel je sen egye di te vé keny sé get vé gez nek, ezért a
nemzetbiztonsági szervezetek esetében egy belső fejlesztő jellegű emberi erő -
for rás-stratégia indokolt. A vá zolt fel té te lek nek meg fe le lő mun ka tár sak „te -
kint hetőek alapvető szervezeti képességet hordozó (»core«) munkaerőnek,
meg tartásuk és fejlesztésük kulcsfontosságú. Kiválasztásuk és megtartásuk
so rán nem első sorban azonnali teljesítményük, hanem a bennük rejlő poten-
ciál és a szervezethez való illeszkedésük a legfontosabb. Cél a hosszú távú

– outplacement rend szer ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben, hogy a szer ve zet be
nem il lesz ke dő mun ka vál la lók ne ra gad ja nak ben ne a rend szer ben.

Politikai szándék kinyilvánítása, jogszabályi alátámasztása – az el ső pont ban
meg ha tá ro zot tak tá mo ga tá sá ra cél sze rű len ne a kö vet ke zők meg va ló sí tá sa, az
eh hez szük sé ges ala cso nyabb szin tű jog sza bály ok meg al ko tá sa:

a) ága za ti szin tű (hu mán) stra té gi ai alap el vek ki ala kí tá sa és rög zí té se;
b) humánerőforráskoncepció- (stra té gia) ki ala kí tá si és -alkalmazási kö te le zett -

ség – leg alább uta lás szint jén tör té nő – rög zí té se a szer ve ze tek szá má ra.
Utób bi a ma gyar jog sza bá lyi kul tú rá ban két ség te le nül új sze rű kez de mé nye -
zés len ne. Mind amel lett pél dá ul az Egye sült Ál la mok jog sza bály al ko tá sá -
ban, ép pen a hír szer ző kö zös ség vo nat ko zá sá ban is ta lál ha tó er re példa36;

c) a szük sé ges – egyéb ként nem túl je len tős – plusz erő for rás ok ren del ke zés -
re bo csá tá sa tá mo gat hat ja a hu mán szer ve ző te vé keny ség ki egé szí té sét,
meg újí tá sát.

Vé ge ze tül, az előb bi két pont tá mo ga tá sa ér de ké ben ér de mes rö vi den meg -
vizs gál nunk, hogy a nem zet biz ton sá gi rend szer kül de té sét, je len le gi hely ze -
tét, mű kö dé si kör nye ze tét fi gye lem be vé ve a szol gá la tok nak mi lyen jel le gű
hu mán erő for rás-stra té gi át cél sze rű ké szí te ni ük és al kal maz ni uk. Eh hez a te -
vé keny ség hez szük sé ges mun ka erő két jel lem ző jét, az egye di sé get és az ér -
té kes sé get szok ták vizs gál ni, a táblázat szerint.37

 36 Intelligence Re form and Terrorism Prevention Act of 2004
 37 Bakacsi Gyu la – Bokor At ti la – Császár Csa ba – Gelei And rás – Kováts Kla u dia – Takács Sán dor:
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elkötelezettség megteremtése hosszú távú karrierterveken és ösztönzési cso-
magokon keresztül.”38 Meg győ ző dé sem sze rint e cél a jö vő ben ered mé nye sen
a stra té gi ai em be ri erő for rás-me nedzs ment al kal ma zá sá val va ló sít ha tó meg.

Ös  szeg zés

Már a kö zel jö vő tár sa dal ma, és így a nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek is, olyan
új je len sé gek kel néz nek majd szem be, ame lyek ke ze lé se új szem lé le tet igé -
nyel. „A problémák elvi okai az exponenciálisan felgyorsult időben ke re sen -
dők, konkrétan abban, hogy az egyre gyakoribbá váló minőségi ugrások, for-
radalmi változások olyan új helyzetet eredményeznek, amelyek megértése és
kezelése a hagyományos, régi szemléletmódban lehetetlen.”39 Sze ren csé re lé -
tez nek esz kö zök ar ra, hogy a jö vő prob lé má it meg vizs gál juk, és azok ra meg -
ol dá so kat ta lál junk, eh hez azon ban fel kell is mer ni a cse lek vés szük sé ges sé -
gét, ki kell ala kí ta ni a tett vá gyat, ami min den újí tó cse lek vés alapja.40 Az
elő ző ek ben át te kin tet tük, vá zol tuk a nem zet biz ton sá gi ága zat mi ben lét ét, a
hu mán ki hí vá sok je len tős el me it, il let ve egy le het sé ges meg ol dá si ja vas la tot.
Szok ták mon da ni, hogy az ál la mi szer ve ze tek ben sok szor csak kül ső kö rül -
mé nyek okoz ta vál ság hely ze tek kény sze rí tő ere je ké pes ér de mi vál to zást el -
in dí ta ni és vég hez vin ni. Ez a ta nul mány azon ban ab ból a meg győ ző dés ből
szü le tett, hogy a je len és a jö vő kö rül mé nye i nek ala pos és kö vet ke ze tes elem -
zé se és a gon do la tok köz re bo csá tá sa, ha ki csit las sab ban és ne héz ke seb ben is,
de ké pes be in dí ta ni a szük sé ges vál to zá so kat. A vál to zás sze lei már erő sen
fúj nak, a vi tor lák ki fe szí té se pe dig csak – stra té gi ai – dön tés kér dé se.

 38 Uo.
 39 Besenyei La jos: i. m. 375. o.
 40 John P. Kotter: Tett vágy – vál to zás me nedzs ment stra té gi ai ve ze tők nek. HVG Ki adó Zrt., Bu da pest,

2009, 11–12. o.
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CSÁNYI CSA BA 

Ter ro riz mus és szer ve zett bű nö zés, 
avagy pro fit vs. ide o ló gia?

Az Eu ró pai Par la ment rend sze re sen ren del köz vé le mény-ku ta tá so kat a hu -
szon nyolc tag ál lam ban. Az Eurobarometer kö zel múlt ban ké szí tett fel mé ré se
alap ján az eu ró pai pol gá ro kat leg in kább a ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö zés,
va la mint az il le gá lis mig rá ció té ma kö re érdekli.1

Jog gal ve tő dik fel az a kér dés min den ki ben, hogy mi le het az a kö zös
pont, ami ös  sze kap csol ja ezt a há rom té ma kört. Er re pró bá lom meg ad ni az
eset le ges vá laszt. 

Szer ve zett bű nö zés

A szer ve zett bű nö zés fo gal mát ne héz tö ké le te sen de fi ni ál ni, ezért in kább né -
hány jel lem ző is mér vén ke resz tül pró bál ják meg ér tel mez ni, ame lyek e bűn -
el kö ve té si for ma bár mely faj tá já nál jelentkeznek.2 Az uni ós ér tel me zés sze -
rint a négy kö te le ző kri té ri um mel lett to váb bi két eset le ges is mérv meg lé te
szük sé ges az adott szer ve zett bű nö zői cso port bűn szer ve zet ként tör té nő meg -
ha tá ro zá sá hoz. Fi gye lem be vé ve az előb bi e ket, a ha gyo má nyos ér te lem ben
vett „szer ve zett bű nö ző cso port” ki fe je zés egy re prob lé má sabb le het. Az Eu -
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 1 Az Eu ró pai Par la ment spe ci á lis Eurobarometer-felmérését a TNS Opinion vé gez te el 2016. áp ri lis 9.
és 18. kö zött az unió hu szon nyolc tag ál la má ban. 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Európai-polgárok-2016-ban-
vélemények-és-elvárások-a-terrorizmus-és-a-radikalizálódás-elleni-küzdelem

 2 Az Eu ró pai Ta nács szer ve zett bű nö zés bün te tő jo gi és kri mi no ló gi ai kér dé se i vel fog lal ko zó szak ér tői
cso port ja ál tal meg ha tá ro zott kri mi no ló gi ai is mér vek. Ezek két fő cso port ra bont ha tók, egyik cso port
a kö te le ző kri té ri u mok cso port ja, a má sik pe dig az eset le ges kri té ri u mo ké. A kö te le ző kri té ri u mok
ezek sze rint: há rom, vagy több sze mély együtt mű kö dé se; hos  szú tá vú, vagy meg ha tá ro zat lan idő re
szó ló együtt mű kö dés; sú lyos bűn cse lek mé nyek gya nú ja, vagy azok el kö ve té se; anya gi ha szon szer zé -
si, és/vagy ha tal mi po zí ci ó ba ke rü lé si cél. Az előb bi ek kel szem ben az eset le ges kri té ri u mok kö zé pe -
dig a kö vet ke zők tar toz nak: min den egyes részt ve vő nek meg ha tá ro zott fel ada ta, vagy sze re pe van; va -
la mely bel ső fe gyel mi vagy el len őr zé si for ma hasz ná la ta; meg fé lem lí tés cél já ból erő szak, vagy egyéb
esz kö zök al kal ma zá sa; be fo lyás ki ter jesz té se a po li ti ku sok ra, a mé di á ra, köz igaz ga tás ra, a ren dé sze ti
szer vek re, az igaz ság szol gál ta tás ra, il let ve a gaz da sá gi élet sze rep lő i re kor rup ció vagy bár mely más
mód szer al kal ma zá sá val; ke res ke del mi, vagy üz le ti jel le gű struk tú rák fel hasz ná lá sa; rész vé tel a pénz -
mo sás ban; nem zet kö zi szin ten tör té nő mű kö dés.
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ró pai Ta nács definíciója3 egye bek közt tar tal maz za a sta bi li tás ra és po ten ci á -
lis tar tós ság ra vo nat ko zó kri té ri u mot. Ez a de fi ni á lá si mód, bár szük sé ges, ki -
zár hat ja a bű nö zői együtt mű kö dés több for má ját is, ame lyek egyéb ként meg -
fe lel né nek a ha gyo má nyos szer ve zett bű nö zői kri té ri u mok nak. 

A szer ve zett bű nö zés meg je le né se, el ter jedt sé ge, nem zet kö zi vé vá lá sa
nap ja ink szin te ma gá tól ér tő dő je len sé ge, amely az Eu ró pai Unió tag ál la ma -
it is érin ti. A tech no ló gi ai fej lő dés, va la mint a nö vek vő globalizáció új le he -
tő sé ge ket kí nál a szer ve zett bű nö zés ben részt ve vő cso por tok nak. A Kö zös
Pi ac egyik alap el ve a mun ka erő sza bad áram lá sa a tag ál lam ok közt4, ez zel
össze füg gés ben a tag ál lam ok a bel ső ha tá rok fi zi kai és tech ni kai fel szá mo lá -
sá ra tö re ked tek. De a ha tá rok kor lát lan át jár ha tó sá ga a tag ál lam ok kö zött ma -
ga után von ta az il le gá lis mig rá ció és a szer ve zett bű nö zés el ter je dé sét, il let -
ve el ter je dé sé nek veszélyét.5

A szer ve zett bű nö zés jel lem ző je, hogy alá ak náz za a jog sze rű gaz da sá go -
kat, és des ta bi li zá ló té nye ző a tár sa da lom szo ci á lis és de mok ra ti kus fel épí té -
sé ben is, va la mint a pro fit ma xi ma li zá lá sa mel lett/ma xi ma li zá lá sá ért kap cso -
la tot pró bál ki ala kí ta ni a po li ti ká val.

Az új köz le ke dé si, ke res ke del mi és kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket ma ga biz -
to san hasz ná ló szer ve zett bű nö zés föld raj zi ter jesz ke dé sé nek egy ér tel mű en
ked vez az új, nyi tott Eu ró pa, mi köz ben a bűn ül dö ző szol gá la to kat még min -
dig sok eset ben ter he lik a min den na pi te vé keny sé gü ket aka dá lyo zó jo gi és
ad mi niszt ra tív kö te le zett sé gek.

A szer ve zett bű nö zői cso por tok egy re ös  sze tet tebb és struk tu rál tabb üz le -
ti szer ve ze tek ké vál nak, ame lyek ké pe sek be ha tol ni a gaz da sá gi és pénz ügyi
pi a cok ra, il let ve el tor zí ta ni azo kat olyan le gá lis gaz da sá gi kö ze ge ket ke res -
ve, ame lyek be il le gá li san szer zett jö ve del me i ket – gyak ran ki fi no mult pénz -
mo sá si mű ve le tek ré vén – be ára mol tat hat ják.

A szer ve zett bű nö zők dol gát kön  nyí ti a pas  szív és alul in for mált köz vé le -
mény, a gyak ran a köz igaz ga tás ba is be szi vár gó kor rup ció, va la mint azok a
bü rok ra ti kus ne héz sé gek, ame lyek gá tol ják a kö zös sé gi szin ten mű kö dő bűn -
ül dö ző szer vek mű kö dé sét.
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  3 6204/2/97. szá mú do ku men tum. Enfopol 35 rev2. 
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=
COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=232&lg=en

 4 A sze mé lyek sza bad moz gá sa az Eu ró pai Unió egyik tar tó pil lé re, az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé gek
ala pí tá sá ról szó ló 1957. már ci us 25-i ró mai szer ző dés 3. cikk c. pont ja és az 1986-os egy sé ges eu ró-
pai ok mány óta szer ves ré sze az in teg rá ci ós fo lya mat nak.

  5 John Lambert: EU single market success leads to some problems. European Dialogue, no. 3, 1998, p. 2.
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Az egy re pro fes  szi o ná li sabb bű nö zők a jo gi, gaz da sá gi és tech no ló gi ai ke -
ret fel té te lek vál to zá sa i hoz va ló ru gal mas al kal maz ko dás sal bűn cse lek mé nye -
ket kö vet nek el a ká bí tó sze rek til tott ke res ke del me te rén, üz le ti, tár sa sá gi for -
mák fel hasz ná lá sá val il le gá lis ügy le te ket le gá lis gaz da sá gi te vé keny sé gek kel
kap csol nak ös  sze, és ké szek ar ra, hogy cél ja i kat, ne ve ze te sen nye re sé gük
ma xi ma li zá lá sát és ha tal mi tö rek vé se ik ki elé gí té sét kö nyör te le nül, a sze mé -
lyek és va gyon tár gyak el len irá nyu ló erő szak kal vagy az az zal va ló fe nye ge -
tés sel, va la mint a po li ti ká ra, a gaz da ság ra és a köz igaz ga tás ra gya ko rolt be -
fo lyá suk fel hasz ná lá sá val ér jék el.

Az Europol sze rint az uni ó ban te vé keny ke dő bűn szer ve ze tek kö rül be lül
fe le uni ós tag ál lam ok pol gá ra i ból áll, és je len tős ré szük nek kü lön fé le bűn cse -
lek mé nyek kel ös  sze füg gés ben az uni ón kí vü li or szá gok ban más kap cso la ta -
ik is vannak.6

Az Europol sze rint je len leg kö rül be lül há rom ezer-hat száz szer ve zett bű -
nö zés sel fog lal ko zó cso port te vé keny ke dik az unió te rü le tén, ezek ben pe dig
mint egy negy ven öt ezer sze mély rész vé te le is me re tes. Ezek a tag ál lam ok ál -
tal ren del ke zés re bo csá tott ada to kon ala pu ló szá mok azon ban pusz tán szem -
lél te tő jel le gű ek, a va ló ság ban bi zo nyá ra sok kal ma ga sab bak. A cso por tok
mé re te, szer ke ze te, szer ve zett sé ge és egyéb jel lem zői mind tag ál lam okon be -
lül, mind azok kö zött el té rő. 

Az eu ró pai szer ve zett bű nö zői cso por tok min den fé le bű nö zői te vé keny -
ség ben részt vesz nek, kö zü lük ki kell emel ni a fegy ver- és ká bí tó szer-ke res -
ke del met, az il le gá lis be ván dor lást, az em ber ke res ke del met, a pros ti tú ci ót,
va la mint az ezek hez kap cso ló dó szerv ke res ke del met, ha gyo má nyos bűn cse -
lek mény nek mond ha tó csem pé sze tet, a mű kincs rab lást, bér gyil kos sá got, zsa -
ro lást, a csa lást és a pénz ügyi vis  sza élé se ket.

Ter ro riz mus

A ter ro riz mus nem új ke le tű prob lé ma, és ab ban sincs új don ság, hogy a ter -
ror fe nye ge tett ség és a ter ror cse lek mé nyek szin te min dig je len vol tak a kü lön -
bö ző tör té nel mi ko rok ban. Mind ezek el le né re még is csak az utób bi év ti zed -
ben je lent meg vi lág szin ten a biz ton ság ra va ló fó ku szá lás, ami a je len ko ri,
mo dern ter ro riz mus min dent be há ló zá sá val és nö vek vő mér té ké vel ma gya -
ráz ha tó.
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   6 http://www.europol.eu.int/index.asp?page=publar2004#INTRODUCTION 
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A ter ro riz mus kap csán is el mond ha tó: so kan, sok fé le képp pró bál ták már
de fi ni ál ni, de abszt rakt, min den ki ál tal el fo ga dott de fi ní ció még nem szü le tett.

A ter ror (la ti nul formidilosus, terror = ijedt ség, ret te gés, ré mü let) a nyílt
erő szak al kal ma zá sa ré mü let, ret te gés ki vál tá sa cél já ból, a ter ro riz mus ki fe -
je zés pe dig er re épül ve (a leg ál ta lá no sab ban el fo ga dott meg fo gal ma zás sze -
rint) va la mely szer ve zet ál tal po li ti kai okok ból vég re haj tott erő sza kos, fé le -
lem kel tő ak ci ók sorozata.7

A Harmat–Bukva szer ző pá ros sze rint a ter ro riz mus az erő szak al kal ma zá -
sá nak, vagy az az zal va ló fe nye ge tés nek olyan stra té gi á ja, amely nek el sőd le -
ges cél ja fé le lem, za var kel té se és en nek ré vén meg ha tá ro zott po li ti kai ered -
mé nyek el éré se, vagy a ha ta lom meg tar tá sa. A fé le lem kel tés az erő szak
min den for má já nak ve le já ró ja (a kocs mai ve re ke dés től a ha gyo má nyos had -
vi se lé sig), se gí tő je le het, de a ter ro riz mus ese té ben ez a vi szony for dí tott, az
erő szak köz vet len ál do za tai, kár val lot tai leg fel jebb csak szim bo li kus kap cso -
lat ban áll nak az ak ció va ló di cél já val, ki vá lasz tá suk má sod la gos je len tő sé gű,
leg több ször véletlenszerű.8

Fletcher sze rint le he tet len a ter ro riz mus eg zakt de fi ní ci ó ját meg ha tá roz ni,
ál lás pont ja sze rint meg ha tá ro zott fel té te lek, is mér vek meg lé te ese tén be szél -
he tünk terrorizmusról.9

Ezt az ál lás pon tot oszt ja Ben Saul is, de vé le mé nye sze rint nincs kü lönb -
ség a bel ső po li ti kai erő szak és a ter ro riz mus között.10

Korinek László is egyet ért az zal, hogy bi zo nyos, elő re meg ha tá ro zott is -
mér vek vizs gá la ta szük sé ges a ter ro riz mus meg ha tá ro zá sa kor. Ál lás pont ja
sze rint a ter ro riz mus ál ta lá nos is mér ve a jog el le nes erő szak, a po li ti kai (val -
lá si, ide o ló gi ai) cé lok kö ve té se, a nyil vá nos ság ke re sé se, a pro pa gan da. Vé -
le mé nye sze rint fon tos szem pont a meg ha tá ro zás hoz az, hogy a ter ro ris ták
nem te kin tik ma gu kat bűnözőnek.11

Az előb bi ek mel lett szá mos kül föl di és ha zai kutató meg pró bált ren det te -
rem te ni a ter ro riz mus de fi ní ci ó ja kér dé sé ben – ke vés si ker rel.

Az egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy na gyon ne héz, bo nyo lult a ter ro -
riz mus komp lex meg ha tá ro zá sa. Ha el fo gad juk, hogy a ter ro riz mus de fi ni á -
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   7 https://hu.wikipedia.org/wiki/Terror
 8 Harmat Ár pád Pé ter – Buk va Kár men: A ter ro riz mus tör té ne te. Történelemcikkek.hu, 2015. feb ru ár 7.

http://tortenelemcikkek.hu/node/185 
   9 George P. Fletcher: The Indefinable Concept of Terrorism. Abstract. Jo ur nal of International Criminal

Justice, vol. 4, iss. 5, 2006. http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/894.abstract 
 10 Ben Sa ul: Defining ‘Terrorism’ to Protect Human Rights. FRIDE, February 2006. [Working Paper 20]

http://fride.org/download/WP20_DefinTerro_ENG_feb06.pdf
 11 Korinek Lász ló: A ter ro riz mus. Bel ügyi Szem le, 2015/7–8. 
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lá sá hoz kü lön bö ző fel té te lek, jel lem zők meg lét ét kell vizs gál ni, ak kor azt is
el kell fo gad nunk, hogy nem min dig kell az ös  szes té nye ző nek fel tét le nül tel -
je sül nie.

Ha egyet ér tés nem ala kult is ki a meg ha tá ro zás kap csán, az ki je lent he tő,
hogy a nem zet kö zi kö zös ség tag jai kö zött egyet ér tés mu tat ko zott a
megítélésben.12

Mig rá ció

A me ne kült (migráns) olyan sze mély, aki szár ma zá si vagy szo ká sos lak he -
lyének or szá gán kí vül van, mert fa ji, vabűncselekményeket is elkövetnekl lá -
si, nem ze ti sé gi vagy po li ti kai ül dö zés éri, vagy mert egy ül dö zött tár sa dal mi
cso port tagja.13 A be ván dor lás em be rek élet vi tel sze rű át te le pü lé se szü le té si
or szá guk ból vagy ko ráb bi la kó hely ük ről egy má sik or szág ba. 2013-ban a vi -
lág né pes sé gé nek mint egy 3,25 szá za lé ka volt be ván dor ló.

Az át te le pü lők ál ta lá ban igye kez nek az új ha zá juk ban leg ali zál ni hely ze -
tü ket, ezért tar tóz ko dá si és mun ka vál la lá si en ge délyt, majd ál lam pol gár sá got
kí ván nak sze rez ni. A nép ván dor lást nyo mó és hú zó erők te szik in do kolt tá. A
nyo mó erők közt le het nek po li ti kai okok (pél dá ul ki re kesz tés, ül döz te tés),
gaz da sá gi okok (sze gény ség, mun ka nél kü li ség, egész ség te len kör nye zet), há -
bo rús vagy egyéb okok; a hú zó erők közt sze re pel het a be fo ga dó or szág meg-
növekedett mun ka erő igé nye, szer ve zett be te le pí tés, a ma ga sabb mi ni mál bér,
a gaz dag or szá gok ese té ben a kép zet tebb tö me gek „el szí vá sa” a sze gé nyebb
országokból.14

Disz kus  szió

Terrorizmus – migráció

A ter ror szer ve ze tek szá má ra egy fel ké szí tett, meg fe le lő ide o ló gi á val bí ró em -
bert – egy ter ro ris tát – sok kal egy sze rűbb és biz to sabb ke rü lő úton, re pü lő -
vel, vo nat tal be jut tat ni Eu ró pá ba, mint a migránsok kö zött. Egy ki kép zett, a
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 12 Tálas Pé ter – Póti Lász ló – Ta kács Ju dit: A ter ro riz mus el le ni küz de lem fo gal mi és tar tal mi ke re tei,
kü lö nös te kin tet tel an nak ka to nai di men zi ó já ra. ZMNE Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó Köz pont Elem zé -
sek, 2004/3. 

 13 https://hu.wikipedia.org/wiki/Menekült 
 14 https://hu.wikipedia.org/wiki/Bevándorlás 
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fel ada to kat hí ven vég re haj tó ter ro ris ta a szer ve zet szá má ra je len tős ér té ket
kép vi sel, nem ve szé lyez tet nék az zal, hogy a migránsok kö zött rej tik el, koc -
káz tat va akár a célországtól tör té nő vis  sza for dí tá sát, akár azt, hogy már az út
so rán va la mi lyen baj éri, pél dá ul be le ful lad a Föld kö zi-ten ger be az át ke lés
köz ben. Ezt az ál lás pon tot kép vi se li Alain Rodier ter ro riz mus- és szer ve zett -
bű nö zés-szak ér tő is, aki ko ráb ban a fran cia tit kos szol gá lat egyik ve ze tő tiszt -
ség vi se lő je volt.15 Ál lás pont ját a te kin tet ben én is osz tom, mi sze rint el kép zel -
he tő, hogy a már a célországban tar tóz ko dó migránsok kö zül az ak ti vis ták
újabb hí ve ket to bo roz nak. Ez azért is le het sé ges for ga tó könyv, mert sok
migráns csa ló dott az eu ró pai fo gad ta tás ban/el uta sí tás ban. Más részt ezek az
em be rek nem egy szer há bo rús öve zet ből ér kez nek, így is me rik a kü lön bö ző
fegy ve rek ke ze lé sét, va la mint har ci ta pasz ta la tuk is le het. E té nye zők meg -
kön  nyí tik a hely szí nen az ak ti vis ták/be szer ve zők mun ká ját, akik így kön  nyen
ki ala kít hat nak új sej te ket.

Terrorizmus – szervezett bűnözés

Míg a szer ve zett bű nö zés je len lé te ál lan dó sult Eu ró pá ban, ad dig a ter ro riz -
mus – bár ter ro ris ták egy re több ször csap nak le Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i -
ban – sze ren csé re nem min den na pos a kon ti nen sen.

Az vi szont ki je lent he tő, hogy a drog ter jesz tés sel, fegy ver ke res ke de lem mel,
pros ti tú ci ó val fog lal ko zó bűn ban dák kap cso lat ba ke rül nek/ke rül het nek ter ro ris -
ta cso por tok kal/sej tek kel. A szer ve zett bű nö zés és a ter ro ris ta cso por tok egy -
más sal pár hu za mo san mű köd nek, de ide o ló gi á juk, cél juk el tér egy más tól. Az
együtt mű kö dés so rán csak és ki zá ró lag a nye re ség vágy, a pro fit a cél. A szer ve -
zett bű nö zés ar ra spe ci a li zá ló dott, hogy il le gá lis úton mi nél na gyobb nye re ség -
re te gyen szert, le gyen szó akár fegy ver-, drog-, em ber-, szerv ke res ke de lem ről,
-csempészetről. A cél ja ik el éré se ér de ké ben a ter ror cso por tok a bű nö zői cso por -
tok dön tés ho zók kal ki ala kí tott kap cso la ta it ve szik igény be.

A ter ror szer ve ze tek be szer ző ként és diszt ri bú tor ként is tá masz kod nak a
maf fia szer ve ze tek re. A bű nö zői kö rök ér té ke sí tik a ter ror szer ve ze tek től szár -
ma zó ká bí tó szert, fos  szi lis ener gia hor do zót (olaj), lo pott mű kin cse ket. A ter -
ror szer ve ze tek szá má ra a maf fia cso por tok gon dos kod nak a na pi ja vak ról,
mű sza ki cik kek ről, ami kor szá muk ra nem meg old ha tó a ke res ke de lem. A
maf fia cso por tok a ter ro ris ták ren del ke zé sé re bo csát ják – bu sás ha szon fe jé -
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 15  Dezső And rás: A csa ló dott migránsokból szer vez het nek ter ro ris ta sej te ket. Index.hu, 2016. már ci us
9. http://index.hu/kulfold/2016/03/09/francia_exhirszerzo_az_indexnek_a_csalodott_migransok-
bol_szervezhetnek_terrorista_sejteket/
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ben – a már ál ta luk ki ala kí tott és be já ra tott csa tor ná kat a ter ro ris ták hoz ke rü -
lő pisz kos pénz tisz tá ra mo sá sá ra is. 

A fegy ver ke res ke dő szer ve zett bű nö zői kö rök nek tel je sen mind egy, hogy
ki nek ér té ke sí tik a fegy vert, csak az il le tő fi zes se ki a ki al ku dott ös  sze get. Itt
kell meg em lí te nem az egyes ál la mok tól eset leg bű nö zői kö rök höz ke rült ve -
gyi fegy ve re ket, ame lyek le het sé ges vá sár lói ter ro ris ta cso por tok.

A szer ve zett bű nö zői kö rök höz ha son ló an a ter ro ris ta cso por tok sem
ismer nek ha tá ro kat, sőt az is ha son ló ság, hogy sok szor az anya gi bá zi suk fen-
n tar tá sa ér de ké ben köz tör vé nyes bűn cse lek mé nye ket is el kö vet nek (em ber -
rab lás, -ke reskedelem, pénz in té ze tek el len in té zett tá ma dás, ká bí tó szer-ter -
mesz tés, -kereskedelem stb.).

Az em lí tet tek el le né re – az együtt mű kö dé sen túl – mar káns kü lönb sé gek
is meg fi gyel he tők a két tí pu sú szer ve zet kö zött. Más a cso por tok mo ti vá ci ó -
ja, ér de kelt sé ge. Míg a ter ro ris ta cso port még a köz tör vé nyes bűn cse lek mé -
nye ket is po li ti kai és/vagy ide o ló gi ai cél ból hajt ja vég re, ad dig a szer ve zett
bű nö zői cso port pusz tán csak gaz da sá gos sá gi szá mí tást vé gez, és az alap ján
hoz dön tést, hogy mi lyen tí pu sú (bűn)cselekmény hoz za a leg na gyobb pro fi -
tot a leg ki sebb be fek te tés és koc ká zat mel lett. 

Konk lú zió

Ál lás pon tom sze rint egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó a kap cso ló dás a szer ve zett
bűnözés–terrorizmus–illegális mig rá ció hár ma sá ban. Az el le nük va ló fel lé -
pés azért ne héz, mert te vé keny sé gü ket kons pi ra tív mó don vég zik, va la mint
nem tart ják őket vis  sza ha tá rok, nem ze ti/nem zet kö zi sza bá lyok. 

A si ke res fel lé pés kul csa a tit kos szol gá lat ok, bűn ül dö ző szer vek szá má ra
az együtt mű kö dés, az információmegosztás.

Az Eu ró pai Unió a szer ve zett bű nö zést és a ter ro riz must – fő ként 2001
szep tem be re után – min dig is olyan je len ség ként ér té kel te és ke zel te, amely
sú lyo san ve szé lyez te ti a de mok ra ti kus rend sze re ket. A ter ro riz mus és a bűn -
cse lek mé nyek egyéb for mái az unió min den egyes pol gá rát fe nye ge tik. A ter -
ror cse lek mé nyek nem csak az adott or szá got érin tik, amely ben el kö ve tik
őket, ha nem az Eu ró pai Unió egé szét, hi szen azok az unió alap já ul szol gá ló
ér té ke ket tá mad ják. Bár a szer ve zett bű nö zést és a ter ro riz must már rég óta az
eu ró pai biz ton sá got fe nye ge tő leg fon to sabb ve szély nek tekintik16, az unió fe -
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 16 Pél dá ul a 2003. de cem ber 12-i eu ró pai biz ton sá gi stra té gi á ban.
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le lős sé ge ki ter jed az ál ta lá ban vett bű nö zés meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve az el -
le ne va ló küz de lem fej lesz té sé re is. Az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer ző dés 29.
cik ke egy ér tel mű kül de tés ként ha tá roz za meg az unió szá má ra, hogy a tag ál -
lam ok rend őri szer ve i nek, vám ha tó sá ga i nak és egyéb, ha tás kör rel fel ru há zott
ha tó sá ga i nak szo ro sabb együtt mű kö dé se ál tal, a szer ve zett vagy egyéb bű nö -
zés, így kü lö nö sen a ter ro riz mus, az em ber ke res ke de lem és a gyer me kek sé -
rel mé re el kö ve tett bűn cse lek mé nyek, a til tott ká bí tó szer-ke res ke de lem és a
til tott fegy ver ke res ke de lem, a kor rup ció és a csa lás meg elő zé sé vel és az ezek
el le ni küz de lem mel gon dos kod jon a pol gá rok ma gas szin tű biz ton sá gá ról.

E fel adat el vég zé sé re szü le tett az Eu ró pai Unió 2005-ben el fo ga dott ter -
ro riz mus el le nes stratégiája.17 2015 má ju sá ban a ta nács és az Eu ró pai Par la -
ment új sza bá lyo kat fo ga dott el a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá -
nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. Az Eu ró pai Bi zott ság 2016 jú li u sá ban a
ha tá lyos sza bá lyok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot tett köz zé a ter ro riz -
mus fi nan szí ro zá sa el le ni küz de lem to váb bi erő sí té se ér de ké ben. A ta nács
2016. áp ri lis 21-én irány el vet fo ga dott el az utasnyilvántartási adat ál lo mány -
ban (PNR) lé vő ada tok fel hasz ná lá sá nak uni ós szin tű har mo ni zá lá sa cél já ból.
Az irány elv ér tel mé ben az utasnyilvántartási ada tok ki zá ró lag a ter ro ris ta és
a sú lyos bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, fel de rí té se, nyo mo zá sa és a vád el já -
rás le foly ta tá sa ér de ké ben hasz nál ha tók fel. 

Az Eu ró pai Unió stra té gi ai kö te le zett ség vál la lá sa, hogy a ter ro riz mus el -
le ni glo bá lis küz de lem az em be ri jo gok egy ide jű tisz te let ben tar tá sá val va ló -
sul jon meg, Eu ró pa biz ton sá go sab bá té te lé vel le he tő vé vál jon, hogy pol gá rai
a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség ben él je -
nek. A prog ram cél ja a ha tá ro kon át nyú ló bűn cse lek mé nyek ha té ko nyabb fel -
de rí té se, a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek és az alap ve tő jo gok vé del mé nek ös  sze -
han go lá sa, va la mint a mig rá ció ke ze lé se.

A prog ram nak meg fe le lőbb egyen súlyt kell te rem te nie a pol gá rok biz ton -
sá ga (pél dá ul a kül ső ha tá rok vé del me, a ha tá ro kon át nyú ló bűn ül dö zés) és
az egyé ni jo ga ik vé del me kö zött.

A biz ton sá gos Eu ró pa le gi tim cél ki tű zés, és a bi zott ság egyet ért az zal,
hogy fon tos fo lya ma to san fej lesz te ni és erő sí te ni az EU kö zös po li ti ká it a ter -
ro riz mus el le ni harc, a szer ve zett bű nö zés, az il le gá lis be ván dor lás, az em ber -
ke res ke de lem és a sze xu á lis ki zsák má nyo lás te rü le tén is. 

Az előb bi ek ből meg ál la pít ha tó, hogy az Eu ró pai Unió a ter ro riz mus sal és
a szer ve zett bű nö zés sel kap cso la tos prob lé ma kört min dig ki emelt kér dés ként
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ke zel te és ke ze li je len leg is, en nek bi zo nyí té kai a ko ráb ban em lí tett prog ra -
mok cél ki tű zé sei is.

Re mé nyem sze rint en nek meg lesz a meg fe le lő ha tá sa, és az biz ton sá go -
sab bá te szi az Eu ró pai Unió ál lam pol gá ra i nak min den nap ja it.
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NAGYNÉ DR. TA KÁCS VE RO NI KA

In for má ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment 
a Nem ze ti Infokommunikációs Szol gál ta tó Zrt. 
szem szö gé ből

A köz igaz ga tás fej lesz té sé nek év szá za dos tör té ne te so rán a té má val fog lal ko -
zók szá mos al ka lom mal for dul tak az üz le ti vi lág ban be vált meg kö ze lí tés -
mód hoz, mód sze rek hez, tech ni kák hoz. A köz igaz ga tá si mun ka szer ve zés és a
tel je sít mény ér té ke lés so rán – meg fe le lő transz for má ci ó val – sor ke rült a men  nyi -
sé gi (ügy in té zé si ha tár idő re, meg ha tá ro zott idő alatt el in té zett/el in té zen dő
ügyek szá má ra stb. vo nat ko zó), majd a mi nő sé gi (az ügy fél elé ge dett sé gét
cél ként meg fo gal ma zó) el vá rá sok át vé te lé re, ér vé nye sí té sé re.

A tech ni kai, majd az in for ma ti kai, infokommunikációs eszközök1 al kal -
ma zá sa a köz igaz ga tá si te vé keny ség ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa so rán
újabb szem pont – az ada tok, in for má ci ók, va la mint az azt ke ze lő esz kö zök
vé del mé nek – egy re hang sú lyo sabb fi gye lem be vé tel ét tet te szük sé ges sé. Az
in for má ció vé de lem kö ve tel mé nye nem csak bel ső (szer ve ze ten be lü li), ha -
nem a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott kül ső kö ve tel mény ként is meg je lent.

A jog al ko tói el vá rás ter mé sze te sen nem ön cé lú, ha nem a nem zet kö zi ten -
den ci ák ra adott vá lasz. Is mét egy, az üz le ti vi lág ból vett pél da: az Allianz
Global Corporate & Specialty a vál la la ti koc ká za to kat éven te ki adott fel mé -
ré sé ben elem zi. A negy ven or szág több mint nyolc száz koc ká zat ke ze lő jé nek
és biz to sí tá si szak ér tő jé nek be vo ná sá val a 2016-os év ről ös  sze ál lí tott do ku -
men tum sze rint „a kiberbiztonsági ese mé nyek […] be ke rül tek a há rom ve -
zető kockázatnem közé”2. Az elem zés a kiberbiztonsági ese mé nyek kö ré be
sorol ja a kiberbűncselekményeket, az ada to kat érin tő tá ma dá so kat és a szá -
mí tás tech ni kai meghibásodásokat.3

Az, hogy a köz igaz ga tá si szer ve zet rend szer ál tal ke zelt és fel dol go zott
ada tok – az ál lam pol gár ok, a köz igaz ga tá si szer vek és a gaz da sá gi sze rep lők
szá má ra is – ér té ket kép vi sel nek, szak mai és jo gi szem pont ból is el is mert és

 1 Jelen ta nul mány a té má ban ta pasz tal ha tó fo gal mi kö vet ke zet len sé gek tisz tá zá sá ra nem vál lal ko zik, a
to váb bi ak ban az infokommunikációs esz kö zök ki fe je zést hasz nál ja.

  2 Allianz Koc ká za ti Ba ro mé ter 2016. Allianz.hu, 2016. ja nu ár 28., 3. o. 
     https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/kockazati-barometer-2016.html/
   3 Uo. 4. o. 
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sok szor hi vat ko zott tény. Ele gen dő utal ni a nem ze ti adat va gyon kö ré be tar to -
zó ál la mi nyil ván tar tás ok fo ko zot tabb vé del mé ről szó ló 2010. évi CLVII. tör -
vény adat va gyon-fo gal má ra, vagy a ké sőb bi ek ben hi vat ko zott szab vá nyok
va gyon tárgyfo gal má ra. A jog sza bály sze rint „nem ze ti adat va gyon: a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek ál tal ke zelt köz ér de kű ada tok, sze mé lyes ada tok és köz -
ér dek ből nyil vá nos ada tok összessége”4. A szab vá nyok alap ján „va gyon tárgy
[…] bár mi, ami a szer ve zet szá má ra érték”5; el sőd le ges va gyon tárgy a mű -
kö dé si fo lya ma tok és te vé keny sé gek, va la mint az in for má ció (a ke zelt ada tok
és do ku men tu mok, to váb bá a mű kö dés hez szük sé ges ada tok és do ku men tu -
mok), má sod la gos va gyon tárgy a hard ver, szoft ver, há ló zat, sze mély zet, el -
he lyez ke dés, szer ve ze ti struktúra.6

Ha va la mi lyen ér ték tár gyat, va gyon ele met – je len ta nul mány tár gya te kin -
te té ben az ada to kat és az infokommunikációs rend sze re ket – vé de ni szük sé -
ges, a vé del met, nem utol só sor ban az ered mé nyes ség és a költ ség ha té kony -
ság ér de ké ben, meg kell ter vez ni. Eb ben nyújt hat se gít sé get – fi gye lem mel az
infokommunikációs rend sze rek sé rü lé keny sé gé re és az ese tük ben azo no sít -
ha tó fe nye ge té sek re – a koc ká zat fel mé rés. A vé de lem meg va ló sí tá sa so rán
pe dig a már azo no sí tott koc ká za tok ke ze lé se (is) tör té nik. 

Je len ta nul mány elő ször a té má val kap cso la tos alap ve té se ket te kin ti át, ez
után az ISO/IEC 27005:2011 (E) szabvány7 koc ká zat me ne dzse lés re vo nat ko -
zó aján lá sa it ismerteti8, ki tér ve a ma gyar in for má ció biz ton sá gi jog sza bály ok -
kal – az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gá -
ról szó ló 2013. évi L. tör vén  nyel (Ibtv.) és az ál la mi és ön kor mány za ti
szer vek elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gá ról szó ló 2013. évi L. tör vény ben
meg ha tá ro zott tech no ló gi ai biz ton sá gi, va la mint a biz ton sá gos in for má ci ós
esz kö zök re, ter mé kek re, to váb bá a biz ton sá gi osz tály ba és biz ton sá gi szint be
so ro lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek ről szó ló 41/2015. (VII. 15.) BM ren de -
let tel (tech no ló gi ai ren de let) – kö zös pon tok ra, majd né hány konk rét ész re vé -

 4 A nem ze ti adat va gyon kö ré be tar to zó ál la mi nyil ván tar tás ok fo ko zot tabb vé del mé ről szó ló 2010. évi
CLVII. tör vény 1. § 1. pont, http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133022.228523

  5 MSZ ISO/IEC 27001:2006, 21. o.
  6 ISO/IEC 27005:2011 (E) B füg ge lé ke, 33. o.
  7 ISO/IEC 27005:2011 (E) Information technology – Security techniques – Information security risk

management.
 8 Jelen ta nul mány szab vány is mer te tés sel fog lal ko zó fe je ze tei fel hasz nál ják a szer ző nek a 2015 de cem -

be ré ben, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Éves to vább kép zés az elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer
biz ton sá gá ért fe le lős sze mély szá má ra cí mű mi nő sí tett kép zé se ke re te in be lül ké szí tett dol go za tá nak
(Egy, az Ibtv. ha tá lya alá tar to zó szer ve zet nél al kal ma zás ra ke rü lő [kö ze lebb ről meg nem ha tá ro zott]
le ve le ző rend szer koc ká zat fel mé ré sé nek vég re haj tá sa az ISO/IEC 27000-es szab vány cso port ban fog -
lal tak alap ján, fi gye lem mel az Ibtv. és tech no ló gi ai ren de le te el vá rá sa i ra) a meg ál la pí tá sa it.
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telt, ja vas la tot fo gal maz meg (a hi vat ko zott jog sza bály ok ra is te kin tet tel) a
NISZ Nem ze ti Infokommunikációs Szol gál ta tó Zrt. mint a ma gyar köz igaz -
ga tás meg ha tá ro zó infokommunikációs szol gál ta tó ja szem szö gé ből.

A ta nul mány hang sú lyo san a koc ká zat fel mé rés vég re haj tá sá nak elő kér dé -
se i vel fog lal ko zik, a koc ká zat ke ze lés te kin te té ben az el mé le ti hát tér be mu ta -
tá sá ra szo rít ko zik, és nem tér ki a gya kor la ti meg va ló sí tás kér dé se i re. Egy -
részt azért, mert amíg a koc ká zat fel mé rés sel kap cso la tos szak mai kon szen zus
nem ala kul ki, a nem egy sé ge sen fel mért és ér té kelt koc ká za tok ke ze lé sé ről
több szer ve ze tet érin tő ja vas la tok meg fo gal ma zá sa idő előt ti nek tű nik. Más -
részt pe dig azért, mert az Ibtv. a vé del mi in téz ke dé sek vo nat ko zá sá ban kö te -
le ző en vég re haj tan dó elő írá so kat rög zít, ami meg le he tő sen szű kí ti a koc ká zat -
ke ze lés „já ték te rét”; szél ső sé ges eset ben an nak el dön té sé re, hogy a szer ve zet
az erő for rás ok hi á nyá ban még meg nem va ló sí tott vé del mi in téz ke dé se ket – a
két éven kén ti biz ton sá gi osz tály-eme lé si kö te le zett ség re is te kin tet tel – mi lyen
sor rend ben ter ve zi és va ló sít ja meg. A ta nul mány szán dé ko san nem tér ki a
tech no ló gi ai ren de let ben fog lalt vé del mi in téz ke dé sek tar tal má val, tel je sí té sé -
vel ös  sze füg gő kér dé sek re sem.9

A koc ká zat ról és me ne dzse lé sé ről ál ta lá ban

„Min den szer ve zet szem be sül olyan kül ső és bel ső té nye zők kel, ha tá sok kal,
ame lyek bi zony ta lan ná te szik cél jai el éré sét, il let ve a cé lok el éré sé nek idő -
pont ját. En nek a bi zony ta lan ság nak a ha tá sát ne vez zük kockázatnak.”10 A
szer ve ze tek me ne dzse lik (fel mé rik és ke ze lik) a koc ká za to kat. A koc ká zat -
me nedzs ment al kal maz ha tó az egész szer ve zet re, egyes te rü le te i re, kü lön bö -
ző szint je i re, spe ci á lis funk ci ó i ra, pro jekt je i re, te vé keny sé ge i re.

Az előb bi mon da tok az MSZ ISO 31000:2015 szab vány be ve ze tő jé ből
szár maz nak és kel lő en ál ta lá no sak ah hoz, hogy se gít sék a té ma gyors át te kin -
té sét és a ta nul mány szem pont já ból leg fon to sabb gon do la tok felidézését.11

A koc ká za tok te hát ma guk ban hor doz zák a bi zony ta lan sá got, amit az
egyes szer ve ze tek nek a sa ját jel lem ző ik (cél ja ik és kö rül mé nye ik) alap ján va -

 9 Utóbbi kér dés kör rel kap cso lat ban lásd pél dá ul Nagyné dr. Ta kács Ve ro ni ka: Az Ibtv. és vég re haj tá si
ren de le tei al kal ma zá sá val és al kal maz ha tó sá gá val ös  sze füg gő kér dé sek. Bo lyai Szem le, 2014/4., 76–
88. o.

 10 MSZ ISO 31000:2015 Koc ká zat fel mé rés és -kezelés. Alap- és irány el vek. 5. o.
 11 A koc ká zat szá mos de fi ní ci ó já nak ér té ke lé sé vel, a koc ká zat ku ta tás el mé le té vel és tör té ne té vel a ta nul -

mány nem fog lal ko zik. A tárgy ban lásd pél dá ul Vas vá ri Ta más: Koc ká zat, koc ká zat ész le lés, koc ká zat -
ke ze lés – szak iro dal mi át te kin tés. Pénz ügyi Szem le, 2015/1., 29–48. o.
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Az in for má ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment 
a köz igaz ga tás ban

Az in for má ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment cél ja – az előb bi de fi ní ció ér -
te lem sze rű szű kí té sé vel – az adott szer ve zet vagy szer ve ze tek infokommuniká-
ciós rend sze re i nek ter ve zé sé vel, fej lesz té sé vel, üze mel te té sé vel és hasz ná la tá -
val, va la mint ki ve ze té sé vel ös  sze füg gő koc ká za tok fel mé ré se és ke ze lé se.

la mi kép pen még is meg kell mér ni ük, ki kell szá mí ta ni uk és ez után kez de ni ük
kell ve lük va la mit. A koc ká zat fel mé rés az élet szá mos te rü le tén je len tős ha -
gyo má nyokat fel mu ta tó te vé keny ség, oly kor kü lön szak ma, ki ala kult mód -
szer tan ok kal. Ugyan ez igaz a koc ká zat ke ze lés el mé le té re és gya kor la tá ra is.

A koc ká zat me nedzs ment fo lya ma ta – az MSZ ISO 31000:2015 szab vány
alap ján – az 1. szá mú áb rán lát ha tó.

 12 A szer ző szer kesz té se.

1. szá mú áb ra

A koc ká zat me nedzs ment fo lya ma ta az MSZ ISO 31000:2015 szab vány alapján12
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Az in for má ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment-rend szer ki ala kí tá sa, mű -
köd te té se és fo lya ma tos kor rek ci ó ja az in for má ció biz ton sá gi irá nyí tá si rend -
szer ki épí té sé nek egyik el ső lé pé se; utób bi el mé le té vel és gya kor la tá val a ta -
nul mány (ter je del mi okok mi att) nem fog lal ko zik.

Az in for má ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment-rend szer ki épí té se le het
egy szer ve zet sa ját dön té se alap ján meg va ló su ló te vé keny sé ge; a ma gyar
köz igaz ga tá si szer vek és a köz igaz ga tás mű kö dé sét tá mo ga tó egyes nem köz -
igaz ga tá si szer ve ze tek ese té ben – az Ibtv. óta – ez jog sza bály ban elő írt kö te -
le zett ség.

Az Ibtv. a koc ká zat me nedzs ment-fo lya mat ele me it, tar tal mát nem rész le -
te zi; a tech no ló gi ai ren de let a koc ká zat elem zé si mód szer tan al kal ma zá sát ál -
ta lá ban ír ja elő a kö vet ke zők sze rint: „Az elekt ro ni kus in for má ci ós rend sze -
rek biz ton sá gi osz tály ba so ro lá sát az elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer ben
ke zelt ada tok és az adott elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer funk ci ói ha tá roz -
zák meg. A be so ro lást, ame lyet az érin tett szer ve zet ve ze tő je hagy jó vá, koc -
ká zat elem zés alap ján kell el vé gez ni. A Nem ze ti Elekt ro ni kus In for má ció biz -
ton sá gi Ha tó ság aján lás ként koc ká zat elem zé si mód szer ta no kat ad hat ki. Ha
a szer ve zet sa ját koc ká zat elem zé si mód szer tan nal nem ren del ke zik, az így ki -
adott aján lást kö te les használni.”13

Je len leg még nem áll ren del ke zés re egy sé ges, köz pon ti lag ki dol go zott
koc ká zat elem zé si mód szer tan, így min den szer ve zet szem be sül a mód szer tan
ki vá lasz tá sá nak, ki dol go zá sá nak (test re sza bá sá nak) nem kön  nyű fel ada tá val.

A ta nul mány a to váb bi ak ban az ISO/IEC 27000-es szab vány cso port koc -
ká zat elem zést tár gya ló elemeit14 is mer te ti. A 27000-es szab vány cso port ki vá -
lasz tá sa mel lett szó ló érv, hogy egyes tag jai ma gyar szab vá nyok ká vál tak, így
ma gyar nyel ven is hoz zá fér he tők, kö vet ke ze tes al kal ma zá suk hoz zá já rul hat a
je len leg ta pasz tal ha tó ér tel me zés be li kü lönb sé gek, ter mi no ló gi ai pon tat lan -
sá gok fel szá mo lá sá hoz, to váb bá az Ibtv. in do ko lá sa is tar tal maz a szab vány -
cso port al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó utalást.15

A szab vány rö vid tar tal mi is mer te té sé nek cél ja nem utol só sor ban az, hogy
se gít sé get nyújt son a kö zös meg kö ze lí tés hez, ki in du lá si ala pot te remt sen egy

 13 1. mel lék let a 41/2015. (VII. 15.) BM ren de let hez, 1.2. be kez dés.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176725.332228

 14 MSZ ISO/IEC 27001:2006 In for ma ti ka. Biz ton ság tech ni ka. Az in for má ció biz ton ság irá nyí tá si rend -
sze rei. Kö ve tel mé nyek, MSZ ISO/IEC 27002:2011 In for ma ti ka. Biz ton ság tech ni ka. Az in for má ció -
biz ton ság irá nyí tá si gya kor la tá nak ké zi köny ve, ISO/IEC 27005:2011 (E) Information technology –
Security techniques – Information security risk management.

 15 Az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gá ról szó ló 2013. évi L. tör vény
in do ko lá sa. Rész le tes in do ko lás a 24. §-hoz.
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koc ká zat fel mé rést cél zó együtt mű kö dés, tár gya lás vagy egy szak ér tő be vo -
ná sá ra irá nyu ló be szer zés elő ké szí té sé hez. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a fe je -
zet ben fog lal tak nem te kint he tők koc ká zat elem zé si mód szer tan nak – ez a
szab vány nak sem cél ja, hi szen mind ös  sze „ke ret rend szert” kí ván nyúj ta ni –,
csak se gít sé get ad nak ah hoz, hogy egy mód szer tan el ké szít he tő, vagy egy el -
ké szí tett mód szer tan „meg ítél he tő” le gyen.

A ta nul mány az Ibtv. és a tech no ló gi ai ren de let elő írá sa in túl a kö vet ke ző
szab vá nyok ban fog lal ta kat al kal maz za:

– MSZ ISO/IEC 27001:2006 In for ma ti ka. Biz ton ság tech ni ka. Az in for má ció -
biz ton ság irá nyí tá si rend sze rei. Kö ve tel mé nyek.

– MSZ ISO/IEC 27002:2011 In for ma ti ka. Biz ton ság tech ni ka. Az in for má ció -
biz ton ság irá nyí tá si gya kor la tá nak ké zi köny ve.

– ISO/IEC 27005:2011 (E) Information technology – Security techniques –
Information security risk management.

A koc ká zat me nedzs ment lé pé sei 
az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint

Az 1. számú ábrán be mu ta tott koc ká zat me nedzs ment-fo lya ma tot rész le te zi
és ér tel me zi a cím ben sze rep lő szab vány. A fo lya mat lé pé se it és az egyes lé -
pé sek kel kap cso lat ban meg fon to lan dó leg fon to sabb kér dé se ket a fe je zet váz -
la to san is mer te ti a kö vet ke zők sze rint.

1. A működési környezet kialakítása

Meg kell ha tá roz ni a koc ká zat me nedzs ment-fo lya mat 
– kül ső/bel ső ös  sze füg gé se it és cél ját; ezek ből kö vet ke ző en
– ha tó kör ét és ha tá ra it;
– alap ve tő ér té ke lé si kri té ri u ma it és al kal ma zott mód sze re it/meg kö ze lí tést

(koc ká zat ér té ke lé si, ha tás ér té ke lé si, koc ká zat el fo ga dá si kri té ri u mok);
– fe le lő sét és fo lya ma tát.

A koc ká zat ér té ke lé si kri té ri u mok meg ha tá ro zá sá nál fi gye lem be ve en dő:
– a szak mai fo lya ma tok stra té gi ai ér té ke;
– az érin tett in for má ció-va gyon tár gyak kri ti kus sá ga;
– a jo gi, sza bá lyo zá si és szer ző dé ses kö te le zett sé gek;
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– a bi zal mas ság, sér tet len ség, ren del ke zés re ál lás mű kö dé si és szak mai je len -
tő sé ge; 

– az érin tet tek el vá rá sai, vé le mé nye;
– a szer ve zet presz tí zse, jó hír név el vesz té sé nek kö vet kez mé nyei.

2. A kockázatfelmérés

Vá lasz ta ni kell a két fé le meg kö ze lí tés kö zül:
– a ma gas szin tű koc ká zat fel mé rés a te vé keny sé gek fon tos sá gát és idő rend jét

ve szi ala pul, és mi vel kü lön bö ző (pél dá ul pénz ügyi) okok ból nem le het
min den in téz ke dést (kont rollt) egy szer re meg va ló sí ta ni, csak a leg kri ti ku -
sabb fe nye ge té sek re kon cent rál;

– a rész le tes koc ká zat fel mé rés mély sé gi ér té ke lés, ami je len tős idő- és erő for -
rás-rá for dí tást, szak ér tői tu dást igé nyel, és amely nek so rán mi nő sé gi és
men  nyi sé gi jel lem zők is hasz nál ha tók (az előb bi re pél da a mér sé kelt, je len -
tős ki fe je zé sek hasz ná la ta, az utób bi ra pél dá ul a pénz ügyi mu ta tók).

A szab vány fon tos meg jegy zé se, hogy idő előt ti a koc ká zat fel mé rés, ha az in -
téz ke dé sek be ve ze té sét csak egy-két éven be lül ter ve zik.

3. A kockázatazonosítás (öt azonosítási folyamatot tartalmaz)

a) Va gyon tár gyak azo no sí tá sa
A szab vány – aján lás ként, az az nem kö te le ző jel leg gel – a kö vet ke ző va -
gyon tár gyak azo no sí tá sát ja va sol ja (va gyon tárgy min den, ami a szer ve zet
szá má ra ér té ket kép vi sel):
– el sőd le ges: mű kö dé si fo lya ma tok és te vé keny sé gek; in for má ci ók (ke zelt,

il let ve a mű kö dés hez szük sé ges ada tok és do ku men tu mok);
– má sod la gos: hard ver; szoft ver; há ló zat; sze mély zet; el he lyez ke dés; szer -

ve ze ti struk tú ra.
b) Fe nye ge té sek és for rá sa ik azo no sí tá sa

A fe nye ge té sek kel kap cso la tos in for má ci ók be sze rez he tők a va gyon tár gyak
tu laj do no sa i tól, a fel hasz ná lók tól, biz ton sá gi, in for má ció vé del mi szak em -
be rek től, bár mi lyen más for rás ból (pél dá ul kü lön bö ző mód szer tan ok ból). A
ko ráb bi biz ton sá gi in ci den sek ta pasz ta la tai az egyes fe nye ge té sek re le van -
ci á já nak meg íté lé sé hez nyújt hat nak se gít sé get. Mind azo nál tal ügyel ni kell
ar ra, hogy a fe nye ge té sek fo lya ma to san mó do sul nak, kü lö nö sen, ha a kül -
ső kör nye zet vagy ma ga az infokommunikációs esz köz, rend szer vál to zik.
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c) A lé te ző és ter ve zett vé del mi in téz ke dé sek (kont rol lok) azo no sí tá sa
A lé te ző vagy a ter ve zett kont rol lok fi gye lem be vé te le mun ka- és költ ség -
meg ta ka rí tást ered mé nyez het (pél dá ul a nem in do kolt in téz ke dé sek be ve ze -
té sé nek el ke rü lé sé vel). A már lé te ző kont rol lok azo no sí tá sa kor meg kell
győ ződ ni ar ról, hogy azok va ló ban jól mű köd nek, el len ke ző eset ben újabb
sé rü lé keny sé get okoz hat nak.
A szab vány ál tal el várt te vé keny ség vég re haj tá sá hoz az MSZ ISO/IEC
27002:2011 szab vány ban fel so rol tak ad hat ná nak tám pon tot. Az in for má -
ció biz ton sá gi koc ká zat me nedzs ment-rend szer ki épí té sé hez a 27002:2011
szab vány 11 fe je zet ben 39 fő biz ton sá gi ka te gó ri á ban 132 kö te le ző en tel je -
sí ten dő in téz ke dést so rol fel, az egyes in téz ke dé sek hez be ve ze té si út mu ta -
tót és egyéb in for má ci ót fűz. Meg jegy zen dő, hogy a tech no ló gi ai ren de let
4. mel lék le té ben sze rep lő Vé del mi in téz ke dés ka ta ló gus ban há rom fő cso -
port ban (ad mi niszt ra tív, fi zi kai és lo gi kai vé del mi in téz ke dé sek), 21 té ma -
kör ben, 186 in téz ke dés sze re pel (egyes in téz ke dé sek to váb bi alá bon tá so kat
tar tal maz nak). A két kont roll jegy zék csak rész ben fe lel tet he tő meg egy más -
nak. Fi gye lem mel ar ra, hogy a jog sza bály az Ibtv. ha tá lya alá tar to zó szer -
vek ese té ben kö te le ző, egy ér tel mű, hogy a tech no ló gi ai ren de let ka ta ló gu -
sá ban fog lal ta kat tel je sí te ni szük sé ges.

A fe nye ge té sek (a szab vány pél dá ló zó jel leg gel több mint negy ve net
nevesít)16 ere de tük sze rint le het nek az em be ri te vé keny ség től füg get le nek
(kör  nye ze ti ek, K) vagy az em be ri te vé keny ség gel ös  sze füg gők, ezen be lül
vé let le nek (V) vagy szán dé ko sak (Sz). Az 1. számú táblázat a szab vány ál -
tal fel so rol tak ból né hány jel lem zőb bet idéz.

 16 ISO/IEC 27005:2011 (E) C füg ge lé ke, 42. o.
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1. szá mú táblázat

Pél dák a fe nye ge té sek re az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint
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e) A kö vet kez mé nyek azo no sí tá sa
A va gyon tár gyak bi zal mas sá ga, sér tet len sé ge és ren del ke zés re ál lá sa el -
vesz té sé nek kö vet kez mé nye it kell meg ha tá roz ni. Ezek le het nek
– ered mé nyes ség csök ke né se;
– ked ve zőt len mű kö dé si fel té te lek;
– szak mai te vé keny ség gel ös  sze füg gő ne ga tív ha tás;
– jó hír név el vesz té se;
– kár.

A kö vet kez mé nye ket a tech no ló gi ai ren de let is rész le te zi (ez a má so dik, a
jog al ko tó ál tal rész le te seb ben ki fej tett te rü let; lásd ké sőbb).

d) A sé rü lé keny sé gek azo no sí tá sa
A sé rü lé keny ség ön ma gá ban nem okoz kárt, utób bi nak fel té te le, hogy a fe -
nye ge tés a sé rü lé keny sé get ki hasz nál ja. Az a sé rü lé keny ség, amely hez nem
azo no sít ha tó fe nye ge tés, nem igé nyel kont rollt (vé del mi in téz ke dést), azon -
ban fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni, mi vel e te kin tet ben bár mi kor
be kö vet kez het vál to zás. Fi gye lem mel kell len ni ar ra is, hogy egy nem meg -
fe le lő en meg va ló sí tott kont roll (vé del mi in téz ke dés) ma ga is sé rü lé keny sé -
get okoz hat.
Az elő zők ből kö vet ke zik, hogy amen  nyi ben egy fe nye ge tés sel ös  sze füg gés -
ben nem azo no sít ha tó sé rü lé keny ség, a fe nye ge tés nem je lent het koc ká za tot.
A szab vány a kü lön bö ző va gyon tár gyak hoz – pél dá ló zó jel leg gel – több
mint nyolc van fe nye ge tést, il let ve sé rü lé keny sé get so rol fel. A 2. számú táb -
lázat va gyon tár gyan ként egyet-egyet idéz.17

 17 ISO/IEC 27005:2011 (E) D füg ge lé ke, 45–48. o.
 18 SLA: Ser vi ce Level Agreement (szolgáltatásiszint-megállapodás; az ügy fél és a szol gál ta tó meg ál la -

po dá sa a nyúj tan dó szol gál ta tás lé nye ges mi nő sé gi ele me i ről).

hardver

szoftver

hálózat

személyzet

elhelyezkedés

szervezet

Vagyontárgy típusa

nem védett tároló
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árvíz

szolgáltatáskiesés

Példa fenyegetésre

2. szá mú táb lá zat

Pél dák sé rü lé keny ség re és fe nye ge tés re az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint
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4. A koc ká zat elem zés (két fel mé ré si és egy de fi ní ci ós fo lya ma tot tar tal maz) 

A koc ká zat elem zés – a va gyon tár gyak je len tő sé gé től, az is mert sé rü lé keny -
sé gek és a szer ve zet nél ko ráb ban be kö vet ke zett biz ton sá gi in ci den sek meny -
nyi sé gé től, ter je del mé től füg gő en – kü lön bö ző rész le te zett ség gel, mély ség -
ben va ló sul hat meg. A koc ká zat elem zés le het mi nő sé gi vagy men  nyi sé gi
vagy a ket tő kom bi ná ci ó ja. A mi nő sé gi elem zés a le het sé ges kö vet kez mé -
nyek nagy sá gá nak és be kö vet ke zé si va ló szí nű sé gük nek a meg ha tá ro zá sá hoz
ská lát hasz nál (ja va solt a há rom fo ko za tú: alacsony–közepes–magas). Elő nye
a kön  nyen ért he tő ség, hát rá nya a szub jek tív ská lá zás.

A men  nyi sé gi elem zés szám sze rű sí tett ér té ke ket tar tal ma zó ská lát al kal -
maz a kö vet kez mé nyek és a be kö vet ke zé si va ló szí nű sé gek vo nat ko zá sá ban,
az elem zés mi nő sé ge a ren del ke zés re ál ló ada tok pon tos sá gá tól és tel jes sé gé -
től függ; elő nyei és hát rá nyai eb ből a tény ből fa kad nak.

a) A kö vet kez mé nyek fel mé ré se 
Az elő ző lé pé sek ben vég re haj tott azo no sí tá sok után a szak mai, szer ve ze ti
te vé keny sé get érin tő kö vet kez mé nyek (ha tá sok) meg ha tá ro zá sá ra ke rül sor,
fi gye lem mel a va gyon tár gyak bi zal mas sá ga, sér tet len sé ge és ren del ke zés re
ál lá sa el vesz té sé nek kö vet kez mé nye i re.
A va gyon tár gyak és a be kö vet kez he tő ha tá sok ér té ke lé se a fo lya mat leg ér -
zé ke nyebb sza ka sza, mi vel kü lön bö ző jel le gű va gyon tár gyak és kü lön bö ző
jel le gű kö vet kez mé nyek ös  sze ve té sén ala pu ló, egye di ér té ke lést tar tal maz.
Az ér té ke lés le het mi nő sé gi vagy men  nyi sé gi (ha az ér ték pénz ben ki fe jez -
he tő).
Az ér ték meg ha tá ro zá sá nak alap ja le het
– a va gyon tárgy be szer zé sé nek/elő ál lí tá sá nak költ sé ge, he lyet te sí té sé nek

vagy új bó li be szer zé sé nek/elő ál lí tá sá nak költ sé ge vagy nem ma te ri á lis
ér ték (pél dá ul szer ve zet el is mert sé ge);

– a bi zal mas ság, sér tet len ség, ren del ke zés re ál lás biz ton sá gi ese mény mi at -
ti sé rü lé sé ből, el ve szé sé ből ere dő költ sé gek (hely re ál lí tá si költ sé gek, mű -
kö dés re, mű kö dé si kör nye zet re ha tó kö vet kez mé nyek).

Az azo no sí tott va gyon tár gyak ér té két és a be kö vet kez he tő ha tást a kö vet ke -
ző ér té ke lé si kri té ri u mok sze rint cél sze rű meg ha tá roz ni:
– bel ső mű kö dés meg sza ka dá sa;
– a szer ve zet ál tal nyúj tott szol gál ta tás meg sza ka dá sa;
– kül ső fél mű kö dé sé nek meg sza ka dá sa;
– tár sa dal mi, kor mány za ti vál ság;
– jog sza bály ok meg sér té se;
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– bel ső ren del ke zé sek meg sér té se;
– szer ző dés sze gés;
– jo gi (bün te tő-) el já rá sok a szer ve zet tel szem ben;
– ügy fe lek, part ne rek, tár sa da lom bi za lom vesz té se;
– ügy fe lek, part ne rek sze mé lyes ada ta i val, sze mé lyi sé gi jo ga i val ös  sze füg -

gő sé re lem;
– al kal ma zot tak vagy ügy fe lek, part ne rek sze mé lyi sé rü lé sé nek le he tő sé ge;
– pénz ügyi, anya gi vesz te sé gek;
– ügy fe lek, part ne rek vesz te sé gei.

Az ér té ke lé si kri té ri u mok rög zí té se mel lett fo ko za to kat is meg kell ha tá roz -
ni (jel lem ző en há rom–tíz fo ko za tú ská lát cél sze rű hasz nál ni, ügyel ve ar ra,
hogy a túl zott dif fe ren ci á lás ne héz sé ge ket okoz hat). A szab vány öt fo ko za-
tú (0–4) ská lát ajánl.
Ugyan csak fi gye lem mel kell len ni a va gyon tár gyak kö zöt ti füg gő sé gek re
(pél dá ul az ada tok sér tet len sé gé re vo nat ko zó kri té ri um vo nat ko zik az azo -
kat ke ze lő rend szer ele mek re is az ada tok tel jes élet cik lu sa alatt, a rend szer -
ele mek [hard ver, szoft ver] sér tet len sé ge függ a kör nye ze ti biz ton sá gi fel té -
te lek – áram el lá tás, lég kon di ci o ná lás – tel je sü lé sé től). Az egy más tól füg gő
va gyon tár gyak ese té ben a ma ga sabb ér té ket kell fi gye lem be ven ni.
Egyes va gyon tár gyak ból a szer ve zet több pél dányt (má so la tot, tar ta lé kot) is
őriz het, az ér té ke lés nél fi gye lem be kell ven ni, hogy ezek a va gyon tár gyak
kön  nyen he lyet te sít he tők.
A va gyon tár gya kat ér he tő ha tá sok fel mé ré se so rán fi gye lem mel kell len ni
ar ra, hogy egy biz ton sá gi ese mény ha tá sá nak mér té ke nem min den eset ben
azo nos az érin tett va gyon tárgy ér té ké vel, emi att a két fo gal mat meg kell kü -
lön böz tet ni.
A ha tás le het azon na li (mű kö dé si) és jö vő be li (stra té gi ai). Az azon na li ha -
tás le het köz vet len (pél dá ul hely re ál lí tá si költ sé gek) vagy köz ve tett (pél dá -
ul jog sza bály ok, egyéb sza bá lyo zó esz kö zök elő írá sa i nak meg sér té se).
A ha tá sok fel mé ré sé nek ered mé nye ugyan azon va gyon tárgy ese té ben a ké -
sőb bi ek ben vál toz hat a be épí tett kont rol lok kö vet kez té ben. A szab vány a
ha tá sok ér té ke lé sé re öt fo ko za tú (0–4: na gyon alacsony–alacsony–köze pes–
ma gas–na gyon ma gas) ská lát ajánl.
A tech no ló gi ai ren de let 1. mel lék le te – irány mu ta tás ként – az ér ték és a ha -
tás ka te gó ri á ját ös  sze von va a rend szer biz ton sá gi osz tály ba so ro lá sá hoz ad
szem pon to kat. A szab vány nem csak a be kö vet kez he tő ha tá sok ki vá lasz tá -
sát (azo no sí tá sát), ha nem azok „ská lá zá sát” is a szer ve zet re bíz za, így a
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szab vány ja vas la tai alap ján a tech no ló gi ai ren de let ből meg is mert „fo ko za -
tok” elő ze te sen nem azo no sít ha tók. A 3. számú táblázat a két „se géd let”
fel fo gás be li kü lönb sé gét is mu tat ja (ki emel ve a mind ket tő ben egy ér tel mű -
en azo no sít ha tó, ja va solt szem pon to kat).

b) A be kö vet ke zé si va ló szí nű ség fel mé ré se 
A szab vány sze rint meg kell ha tá roz ni a biz ton sá gi ese mény (incidens-
szcenárió) be kö vet ke zé sé nek va ló szí nű sé gét. A fel mé rés tör tén het mi nő sé -

– ügyfelek, part ne rek sze mé lyes ada -

ta i val, sze mé lyi sé gi jo ga i val ös  sze -

füg gő sé re lem;

– bel ső mű kö dés meg sza ka dá sa;

– ügyfelek, part ne rek, tár sa da lom bi -

za lom vesz té se;

– pénz ügyi, anya gi vesz te sé gek.

– rendszer nem ke zel jog sza bály ál tal

vé dett ada tot;

– nincs bi za lom vesz tés, a prob lé ma

szer ve ze ten be lül ma rad és meg old -

ha tó;

– közvetlen és köz ve tett kár a szer ve -

zet költ ség ve tés éhez ké pest ki csi.

jelentéktelen1.

lásd 1. biztonsági osztálynál– személyes adat sérülhet;

– működési szempontból csekély

értékű adat vagy rendszer sérülhet;

– társadalmi-politikai hatás a

szervezeten belül kezelhető;

– közvetlen és közvetett kár eléri a

szervezet költségvetésének egy

százalékát.

csekély2.

lásd 1. biztonsági osztálynál,

valamint:

– belső rendelkezések megsértése.

– különleges sze mé lyes adat sé rül het,

sze mé lyes ada tok nagy men  nyi ség -

ben sé rül het nek;

– működési szem pont ból ér zé keny

adat vagy rend szer sé rül het;

– egyéb, jog sza bál  lyal vé dett adat sé -

rül het; 

– bizalomvesztés a szer ve ze ten be lül

vagy szer ve ze ti sza bá lyok ban fog -

lalt kö te le zett sé gek sé rül het nek;

– közvetlen és köz ve tett kár el éri a

szer ve zet költ ség ve tés ének öt szá -

za lé kát.

közepes3.

Bizton-

sági

osztály

Bekövetkezhető

káresemény

nagysága

Technológiai rendelet

1. melléklet

ISO/IEC 27005:2011 szabvány 

B függeléke

3. szá mú táb lá zat

Le het sé ges kö vet kez mé nyek a tech no ló gi ai ren de let 
és az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint
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lásd 1. biztonsági osztálynál,

valamint:

– jogszabályok megsértése.

– különleges sze mé lyes adat nagy

men  nyi ség ben sé rül het;

– személyi sé rü lé sek esé lye meg nő -

het;

– működési szem pont ból nagy ér té kű

adat(tömeg), üz le ti ti tok vagy rend -

szer (je len tő sen) sé rül het;

– jogszabályok be tar tá sa el ma rad hat;

– bizalomvesztés a szer ve ze ten be lül,

a ve ze tés ben fe le lős ség re vo nást

kell al kal maz ni;

– közvetlen és köz ve tett kár el éri a

szer ve zet költ ség ve tés ének tíz szá -

za lé kát.

nagy4.

lásd 1. biztonsági osztálynál,

valamint:

– társadalmi, kormányzati válság.

– különleges sze mé lyes adat ki emel -

ten nagy men  nyi ség ben sé rül het;

– emberi éle tek ke rül nek köz vet len

ve szély be, sze mé lyi sé rü lé sek nagy

szám ban kö vet kez het nek be;

– a nem ze ti adat va gyon hely re ál lít ha -

tat la nul meg sé rül het;

– az or szág, a tár sa da lom mű kö dő ké -

pes sé gé nek fenn tar tá sát biz to sí tó

lét fon tos sá gú rend szer ren del ke zés -

re ál lá sa nem biz to sí tott;

– súlyos bi za lom vesz tés a szer ve zet -

tel szem ben, alap ve tő em be ri vagy

a tár sa da lom mű kö dé se szem pont -

já ból ki emelt jo gok sé rül het nek;

– működési szem pont ból nagy ér té kű

üz le ti ti tok, ki emel ten ér zé keny

adat(tömeg) vagy rend szer (je len tő -

sen) sé rül het;

– közvetlen és köz ve tett kár el éri a

szer ve zet költ ség ve tés ének ti zen öt

szá za lé kát.

kiemelkedően

nagy

5.

Bizton-

sági

osztály

Bekövetkezhető

káresemény

nagysága

Technológiai rendelet

1. melléklet

ISO/IEC 27005:2011 szabvány 

B függeléke

gi vagy men  nyi sé gi elem zés sel. A cél an nak meg ál la pí tá sa, hogy egy biz -
ton sá gi ese mény (egy sé rü lé keny ség fe nye ge tés ál ta li ki hasz ná lá sa) mi lyen
gyak ran, il let ve mi lyen kön  nyen kö vet kez het be (lásd 4. számú táblázat).
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A fel mé rés so rán fi gye lem mel kell len ni a kö vet ke zők re:
– a kü lön bö ző fe nye ge té sek be kö vet ke zé si gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó sta tisz -

ti kák; 
– az egyes fe nye ge té sek for rá sa i nak – fo lya ma to san vál to zó – jel lem zői (ké pes -

sé gek, egyes sé rü lé keny sé gek ki hasz ná lá sát érin tő ta pasz ta la tok, tren dek);
– a sé rü lé keny sé gek jel lem zői egyen ként és ös  sze gez ve;
– a lé te ző kont rol lok ha té kony sá ga.

c) A koc ká za ti szint meg ha tá ro zá sa 
A koc ká zat elem zés – mi nő sé gi vagy men  nyi sé gi – ér té ket ren del a koc ká -
zat be kö vet ke zé si va ló szí nű sé gé hez és kö vet kez mé nyé hez. A be csült koc -
ká zat egy biz ton sá gi ese mény (incidensszcenárió) be kö vet ke zé si va ló szí nű -
sé gé nek és kö vet kez mé nye i nek kom bi ná ci ó ja (5. számú táblázat).

4. szá mú táb lá zat

Le het sé ges be kö vet ke zé si va ló szí nű sé gek az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint

Sérülékenység szintje

Incidens bekövetkezési

valószínűsége

Fenyegetés bekövetkezési

valószínűsége

A

0

K

1

M

2

Alacsony

(A)

A

1

K

2

M

3

Közepes

(K)

A

2

K

3

M

4

Magas

(M)

5. szá mú táb lá zat

Le het sé ges koc ká za ti szin tek az ISO/IEC 27005:2011 (E) szab vány sze rint

Incidens bekövetkezési valószínűsége

0

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

Vagyon-

tárgy

vagy

hatás

értéke

Ala csony koc ká zat: 0–2 Kö ze pes koc ká zat: 3–5 

Ma gas koc ká zat: 6–8.

1 2 3 4

5. A kockázatértékelés

A be csült koc ká za to kat a koc ká zat ér té ke lé si (koc ká zat el fo ga dá si) kri té ri u -
mok alap ján rang so rol ni kell, ez szol gál majd a koc ká zat ke ze lé si in téz ke dé -
sek re vo nat ko zó dön té sek alap já ul.
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A koc ká zat ér té ke lés so rán azon fe nye ge té sek rang so ro lá sa tör té nik meg,
ame lyek ese té ben

– a sé rü lé keny ség és fe nye ge tés együtt azo no sít ha tó; és
– nincs még in téz ke dés.

A koc ká zat ér té ke lés so rán a dön té sek sok eset ben az el fo gad ha tó koc ká za ti
szint re ala poz nak, de az ala csony vagy kö ze pes koc ká za tok fel hal mo zó dá sa
je len tő sebb, be avat ko zást igény lő hely ze tet is ki ala kít hat.

6. A kockázatkezelés

Ide tar toz nak mind azon te vé keny sé gek, ame lyek a koc ká za tok csök ken té sét
cé loz zák, a kö vet ke zők sze rint:

– a meg fe le lő kont rol lok al kal ma zá sa (koc ká zat for rá sá nak meg szün te té se, a
be kö vet ke zé si va ló szí nű ség vagy a ha tás csök ken té se stb.);

– a koc ká za tok tu da tos és tár gyi la gos el fo ga dá sa, vál la lá sa;
– a koc ká za tok el ke rü lé se (nem kez dik el vagy nem foly tat ják a koc ká zat hoz

ve ze tő te vé keny sé get); 
– a koc ká za tok át há rí tá sa, meg osz tá sa to váb bi part ner rel, part ne rek kel (be le -

ért ve a szer ző dés kö tést és a koc ká zat fi nan szí ro zást).

A koc ká zat ke ze lés kö vet kez té ben új koc ká za tok ke let kez het nek vagy a ko -
ráb bi koc ká zat ér té ke lés ered mé nye vál toz hat.

A koc ká zat ke lés so rán a kü lön bö ző koc ká zat ke ze lé si for mák nem zár ják
ki egy mást, kom bi nál ha tók, egy koc ká zat ke ze lé si for ma több koc ká zat ra is
vissza tud hat ni.
A szer ve zet ve ze tői ál ta li dön tés elő se gí té se ér de ké ben 

– ös  sze kell ál lí ta ni a koc ká zat ke ze lé si ter vet, amely tar tal maz za, ho gyan
mér ték fel a koc ká za to kat és ho gyan ve tet ték azo kat ös  sze a koc ká zat el fo -
ga dá si kri té ri u mok kal;

– rög zí te ni kell a ma rad vány koc ká za to kat.

A szer ve zet ve ze tői ál ta li dön tés ered mé nye az el fo ga dott koc ká za tok lis tá ja,
er re (is) te kin tet tel a dön tést do ku men tál ni kell.
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7. Kommunikáció és konzultáció

A kom mu ni ká ció so rán a koc ká zat fel mé rés és -kezelés ered mé nye it meg kell
osz ta ni a dön tés ho zók kal és az egyéb érin tet tek kel, a to váb bi te en dők ha té -
kony és ered mé nyes vég re haj tá sa és a te en dők meg in do ko lá sa, el fo gad ta tá sa
ér de ké ben. Ügyel ni kell ar ra, hogy a kom mu ni ká ció két irá nyú le gyen, for má -
já ban iga zod jon a szer ve ze ti kul tú rá hoz és ve gye fi gye lem be az in téz ke dé sek
sür gős sé gét.

8. Figyelemmel kísérés és átvizsgálás

A koc ká za tok nem sta ti ku sak, emi att fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni 
– a koc ká za to kat és té nye ző i ket (va gyon tár gyak ér té ke, ha tá sok, fe nye ge té -

sek, sé rü lé keny sé gek, be kö vet ke zé si va ló szí nű sé gek) a vál to zá sok fel fe dé -
se ér de ké ben;

– a koc ká zat me nedzs ment fo lya ma tát a szük sé ges mó do sí tá sok meg ha tá ro zá -
sa ér de ké ben.

A NISZ Zrt. szol gál ta tói sze re pe 
és in for má ció biz ton sá gi fel ada tai

A NISZ Nem ze ti Infokommunikációs Szol gál ta tó Zrt. – jog sza bá lyi ki je lö lés
alap ján – a ma gyar köz igaz ga tás meg ha tá ro zó szolgáltatója19, jog elő de i vel
együtt fél év szá za dos múlt ra te kint vis  sza.

Elő dei az 1964-ben ala pí tott Kon junk tú ra- és Pi ac ku ta tó In té zet (Kopint)
és az 1968-ban lét re ho zott Datorg Kül ke res ke del mi Adat fel dol go zó és Szer -
ve ző Rt., ame lyek ös  sze vo ná sá val 1987-ben jött lét re a Kopint-Datorg Kon -
junk tú ra-, Pi ac ku ta tó és In for ma ti kai In té zet. 2005 jú li u sá tól a vál la lat egye -
dü li tu laj do no sa a ma gyar ál lam lett, az óta zárt kö rű rész vény tár sa ság ként
mű kö dik. 2007 óta fő te vé keny sé ge tel jes kö rű infokommunikációs szol gál -
ta tá sok nyúj tá sa az ál la mi és a köz igaz ga tá si szer vek szá má ra. 2008-ban a tu -

 19 A kor mány za ti cé lú há ló za tok ról szó ló 346/2010. (XII. 28.) kor mány ren de let; a köz pon to sí tott in for -
ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok ról szó ló 309/2011. (XII. 23.) kor mány ren de let;
egyes, az elekt ro ni kus ügy in té zés hez kap cso ló dó szer ve ze tek ki je lö lé sé ről szó ló 84/2012. (IV. 21.)
kor mány ren de let; a köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá so kat egye di
szol gál ta tá si meg ál la po dás út ján igény be ve vő szer ve ze tek ről, az elekt ro ni kus ügy in té zés rész let sza -
bá lya i ról szó ló 451/2016. (XII. 19.) kor mány ren de let, va la mint a köz pon ti szol gál ta tó ál tal üze mel te -
tett vagy fej lesz tett in for ma ti kai rend sze rek ről szó ló 7/2013. (II. 26.) NFM ren de let.
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laj do no si jo go kat a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lő Zrt. vet te át, a tár sa ság
ne ve 2011-től NISZ Nem ze ti Infokommunikációs Szol gál ta tó Zrt. Leg na -
gyobb meg ren de lői a köz igaz ga tá si szer vek, de gaz dál ko dó szer ve ze tek, vál -
lal ko zá sok és ma gán sze mé lyek is igény be ve szik egyes szolgáltatásait.20

A NISZ Zrt., mint köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó, az Ibtv. és vég re haj tá si ren de le tei ha tá lya alá tar to zó szer ve zet,
ezen túl me nő en – je len tő sé gé re te kin tet tel – a jog al ko tó önál ló jogszabály-
ban21 to váb bi in for má ció biz ton sá gi fel ada to kat ha tá ro zott meg szá má ra. A kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada tok kö zött sze re pel az in for má ció biz -
ton sá gi irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sa, az infokommunikációs te vé keny ség gel
kap cso la tos nyil ván tar tás ok ve ze té se (szol gál ta tá sok, azok vég fel hasz ná lói,
üze mel te tői, fej lesz tői, hoz zá fé ré si jo go sult sá ga ik, a szol gál ta tá sok biz to sí tá -
sá hoz szük sé ges va gyon ele mek, igény be vett kül ső szol gál ta tá sok stb.), kü lön
hang súlyt kap az azo no sí tá si és hoz zá fé rés-ke ze lé si te vé keny ség, a szol gál ta -
tá sok biz ton sá gi ál la po tá nak fo lya ma tos el len őr zé se és a biz ton sá gi ese mé -
nyek ke ze lé se, va la mint a fo lya ma tos koc ká zat ke ze lés.

Ész re vé te lek és ja vas la tok

Az elő ző ek ben fel so rolt fel ada to kat a NISZ Zrt. ér te lem sze rű en csak a szol -
gál ta tá sa it igény be ve vő szer vek kel (el lá tot ti kör) együtt mű köd ve tud ja vég -
re haj ta ni, és ugyan ez a hely zet az el lá tot ti kör szem szö gé ből is. A fel adat- és
felelősségmegosztás szük sé ges sé gét az Ibtv. rögzíti22, ugyan ak kor a fel adat -
el ha tá ro lás ra, il let ve a kö zö sen vég re haj tan dó fel ada tok, te vé keny sé gek azo -
no sí tá sá ra nem szü le tett irány mu ta tás, a kér dést az érin tett fe lek nek kell ren -
dez ni ük.

A fel ada tok kö zös el lá tá sá nak igé nye (és cél sze rű sé ge) mel lett a – fo gal -
mi, tar tal mi – egy sé ges ség kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sé ről is szük sé ges
len ne dön te ni.

Je len leg sem a jog sza bá lyi kör nye zet, sem a szak iro da lom, sem az ez zel
fog lal ko zó szak ér tői kör nem tud tel jes kö rű és kön  nyen adap tál ha tó koc ká -
zat felmérési mód szer tant aján la ni a köz igaz ga tás szá má ra. A meg fe le lő mód -
szer tan ki vá lasz tá sa és al kal ma zá sa te hát nem kön  nyű fel adat, kü lö nö sen

 20 http://www.nisz.hu/hu/rolunk
 21 A köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó in for má ció biz ton ság gal kap cso la -

tos fel adat kö ré ről szó ló 186/2015. (VII. 13.) kor mány ren de let.
 22 Ibtv.11. § (1)–(3) be kez dés. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160206.339954
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azon ki sebb – jel lem ző en ön kor mány za ti – szer vek ese té ben, ahol az in for -
ma ti kai tu dás sal, ké pe sí tés sel fel vér te zett mun ka tár sak lét szá ma na gyon ala -
csony; oly kor mind ös  sze egy mun ka társ lát el ilyen jel le gű fel ada to kat. 

A meg fe le lő lét szám hi á nya mel lett ne héz sé get je lent het a fel adat az egyes
szer ve ze tek ez zel a kér dés sel ko ráb ban nem fog lal ko zó, mun ka ide jük ben jel -
lem ző en más faj ta te vé keny sé get vég ző al kal ma zot tai szá má ra is, hi szen a fő -
leg kül föl di szak iro da lom fel dol go zá sa után, pél dá ló zó se géd le tek át te kin té -
sét kö ve tő en a sa ját szer ve ze tük re vo nat ko zó, egye di e sí tett és szak ma i lag
kor rekt, rá adá sul ha tó ság ál tal szá mon kér he tő koc ká zat fel mé rést kell vég re -
haj ta ni. 

Fel ve tőd het a fel adat vég re haj tá sá nak ki szer ve zé se kül ső vál lal ko zó szá -
má ra. Ha egy szer ve zet így dönt, nem es het a fel adat ki pi pá lás csap dá já ba;
nem sze ren csés a fel ada tot egy kül ső cég ös  sze ol ló zott sab lo nok al kal ma zá -
sá val ké szí tett „ered mény ter mé ké vel” le tud ni. A ki szer ve zés hasz nos le het,
ha a szer ve zet „meg ve szi” a koc ká zat elem zé si tu dást, amit a to váb bi ak ban
hasz nál ni is akar és meg te rem ti a sa ját – szer ve zet is me ret tel bí ró és így az
egye di e sí tést és az al kal maz ha tó ered ményt ga ran tá ló – bel ső erő for rá so kat a
koc ká zat fel mé rés vég re haj tá sá hoz.

Mind ez zel ter mé sze te sen – bár egye di jó meg ol dá sok szü let het nek – a
kockázatfelmérési meg kö ze lí tés és gya kor lat még nem lesz egy sé ges a köz -
igaz ga tás ban. A kü lön bö ző mód szer tan ok, aján lá sok egye di kom bi ná ci ó i nak
lét re ho zá sa nem fel tét le nül cél ra ve ze tő, rá adá sul – a szer ve zet rend szer egé szét
te kint ve – erő for rás-igé nyes. Mak ro szin ten – pél dá ul a köz igaz ga tás vagy
csak a köz pon ti ál lam igaz ga tás vagy csak az ön kor mány zat ok szint jén – cél -
sze rű len ne egy sé ges (rész ben test re szab ha tó) mód szer tant ki ala kí ta ni és al -
kal maz ni és eh hez meg fe le lő se géd le te ket biz to sí ta ni.

A meg fe le lő mód szer tan ki vá lasz tá sa mel lett a mód szer tan al kal ma zá sá -
nak meg fe le lő sé gé re is fi gye lem mel kell len ni. A koc ká zat azo no sí tá si fo lya -
mat ban, a va gyon tár gyak azo no sí tá sa kor, a szer ve zet ál tal a fel adat el lá tás hoz
hasz nált (a NISZ Zrt. ese té ben: üze mel te tett) elekt ro ni kus in for má ci ós rend -
sze rek ről az ér té ke lés hez szük sé ges min den (le író) adat nak – nap ra ké szen –
ren del ke zés re kell áll nia, be le ért ve az adat gaz dá ra vo nat ko zó konk rét ada to -
kat, hi szen ő tud (kö te les) nyi lat koz ni a ke zelt, fel dol go zott ada tok ér té ké ről,
az elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer szer ve zet ben be töl tött sze re pé ről, je len -
tő sé gé ről. Rá adá sul ezek az ada tok eb ben a kon tex tus ban még csak egy szer -
ve zet ről szól nak; az infokommunikációs szol gál ta tó szem szö gé ből az em lí tett
ada tok nak „szer ve zet kö zöt ti” szin ten is kö vet ke ze te sek nek, ös  sze mér he tők -
nek kel le ne len ni ük. A NISZ Zrt. ál tal el lá tott in téz mé nyek szá ma meg ha lad-
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ja a két száz öt ve net; a tár sa ság nyil ván tar tá sai alap ján mint egy ezer öt száz al -
kal ma zás ról van szó, ame lyek adat gaz dai ér té ke lé se szer ve ze ten ként tör tént
(vagy nem tör tént) meg; eh hez kell a szol gál ta tá sok tar tal mát és a jog sza bály -
ok ál tal elő írt in for má ció vé del mi in téz ke dé se ket meg ha tá roz ni úgy, hogy pél -
dá ul csak a le ve le ző rend szer re vo nat ko zó ér té ke lé sek a 3. és az 5. biz ton sá gi
osz tály ka te gó ri ái kö zött szó ród nak.

A koc ká zat fel mé rés hez is szük sé ges kö te le ző vagy aján lott lel tá rak és
nyil ván tar tás ok ös  sze ál lí tá sá nak, tar ta lom mal fel töl té sé nek el té rő mód szer ta -
na mel lett a szer ve ze ti kul tú rák sok fé le sé gé ből adó dó to váb bi kü lön bö ző sé -
ge ket is fi gye lem be kell ven ni, gon dol junk pél dá ul a sza bá lyo zá si vagy szer -
ző dés-elő ké szí té si ha gyo má nyok, szo ká sok, el já rás ren dek el té ré se i re. Ha
már a szer ve ze ten be lü li – bel ső – sza bá lyo zá si rend sze rek el té rő fel fo gás ban
ke ze lik a fel ada tok és a fe le lős sé gek meg ha tá ro zá sá nak, meg fo gal ma zá sá nak
kér dé se it, ho gyan le het ezt az el lá tot ti kör te kin te té ben a szol gál ta tó ré szé ről
egy sé ges sé ten ni úgy, hogy az mind két ol dal (és az egyik ol dal sok sze rep lő -
jé nek) meg elé ge dé sé re szol gál jon? Meg ol dás ként fel ve tőd het a 309/2011.
kor mány ren de let alap ján a 1469/2011. (XII. 23.) kor mány ha tá ro zat tal lét re -
ho zott In for ma ti kai Fel hasz ná lói Munkacsoport23 ke re te in be lü li egyez te té sek
le he tő sé ge is.

A szer ve ze tek kö zöt ti egyez te té sek nek ter mé sze te sen ak kor le het ered mé -
nyük, ha a koc ká zat fel mé rés sel meg bí zott vagy meg bí zan dó mun ka tár sak a
szer ve ze te ken be lül meg fe le lő kép zést, fel ké szí tést kap nak a fel ada tok el vég zé -
sé hez. E fel té tel tel je sít he tő sé gé nek vizs gá la ta kor is mét fel ve tő dik a szer ve ze -
ten kén ti önál ló vég re haj tás és azt kö ve tő kon szo li dá ció vagy az elő re, „köz pon -
ti lag” el ké szí tett mód szer tan és ütem terv sze rin ti ha la dás le he tő sé gei kö zöt ti
vá lasz tás. A NISZ Zrt. je len leg a sa ját és az el lá tot ti kör be tar to zó, együtt mű kö -
dő in téz mé nyek adat szol gál ta tá sa i ból szár ma zó in for má ci ók fel dol go zá sa, kon -
szo li dá lá sa alap ján vég zi a jog sza bály ok ál tal elő írt in for má ció biz ton sá gi fel -
ada to kat, a már em lí tett fel adat- és felelősségmegosztás meg va ló sí tá sá hoz még
sok a ten ni va ló. 

JOG SZA BÁLY OK

A nem ze ti adat va gyon kö ré be tar to zó ál la mi nyil ván tar tás ok fo ko zot tabb vé del mé ről szó ló
2010. évi CLVII. tör vény. 

 23 A 309/2011. (XII. 23.) kor mány ren de let 5. § (1) be kez dé se sze rint a mun ka cso port „a köz pon ti szol -
gál ta tá si meg ál la po dás ban fog lalt kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sát és el len őr zé sét” vég zi, ko or di ná ci -
ós és kon zul tá ci ós fó rum ként is mű kö dik, mű köd het. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140272.342120



Belügyi Szemle, 2018/2. 105

Az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gá ról szó ló 2013. évi L.
tör vény. 

Az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gá ról szó ló 2013. évi L.
tör vény ben meg ha tá ro zott tech no ló gi ai biz ton sá gi, va la mint a biz ton sá gos in for má ci ós esz kö -
zök re, ter mé kek re, to váb bá a biz ton sá gi osz tály ba és biz ton sá gi szint be so ro lás ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek ről szó ló 41/2015. (VII. 15.) BM ren de let.

A köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó in for má ció biz ton ság gal
kap cso la tos fel adat kö ré ről szó ló 186/2015. (VII. 13.) kor mány ren de let.

A kor mány za ti cé lú há ló za tok ról szó ló 346/2010. (XII. 28.) kor mány ren de let.

A köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok ról szó ló 309/2011.
(XII. 23.) kor mány ren de let.

Egyes, az elekt ro ni kus ügy in té zés hez kap cso ló dó szer ve ze tek ki je lö lé sé ről szó ló 84/2012.
(IV. 21.) kor mány ren de let.

A köz pon to sí tott in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá so kat egye di szol gál ta tá si
meg ál la po dás út ján igény be ve vő szer ve ze tek ről, az elekt ro ni kus ügy in té zés rész let sza bá lya i -
ról szó ló 451/2016. (XII. 19.) kor mány ren de let.

A köz pon ti szol gál ta tó ál tal üze mel te tett vagy fej lesz tett in for ma ti kai rend sze rek ről szó ló
7/2013. (II. 26.) NFM ren de let.

1469/2011. (XII. 23.) kor mány ha tá ro zat az In for ma ti kai Fel hasz ná lói Mun ka cso port lét re ho -
zá sá ról.
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KASZ NÁR AT TI LA

A kibervédelem fon tos sá ga 
a ter ror el há rí tás je len le gi és jö vő be ni rend sze ré ben

A kiberfenyegetettség mind na gyobb pró ba té tel a nem zet biz ton sá gi és a ter-
rorelhárítási szol gá la tok szá má ra, mi vel az in for má ci ós tech no ló gia fej lő dé -
se ál tal kí nált le he tő sé ge ket a ter ror szer ve ze tek egy re gyak rab ban hasz nál ják
fel ké pes sé ge ik bő ví té sé re és javítására.1 Mind amel lett, bár mind több és több
a je le az új faj ta ve szély nek, lát ni kell, hogy a vé de ke zés te rén – sem a tár sa -
dal mi, az egyé ni és a vál la la ti szeg mens ben, sem a rend vé del mi és nem zet -
biz ton sá gi szek tor ban – még min dig nincs meg az a faj ta el vár ha tó tu da tos -
ság, amely szük sé ges nek mu tat koz hat. „Mindenekelőtt két olyan állítás
fo gal maz ható meg, amely ben mindenki egyetért, aki így vagy úgy kiberbiz-
tonsággal foglalkozik. Az egyik, hogy a kiberbiztonság, illetve a kiberfe nye -
ge tettség a következő évtizedek egyik legfőbb biztonsági kihívását jelenti. A
másik, hogy a kiberbiztonság megvalósítására irányuló erőfeszítések jelenleg
elég fragmentáltak, azaz a különböző szereplők hatékony együttműködése
még hagy maga után kívánnivalót.”2

Biz ta tó pont ként em lít he tő, hogy a ha zánk ban je len leg is ér vény ben lé vő
Nem ze ti biz ton sá gi stra té gia kü lön is ki eme li a kiberbiztonság sze re pét: „Az
állam és a társadalom működése – a gazdaság, a közigazgatás, vagy a védel-
mi szféra mellett számos más területen is – mind meghatározóbb módon a
számítástechnikára épül. Egyre sürgetőbb és összetettebb kihívásokkal kell
számolnunk az informatikai- és telekommunikációs hálózatok, valamint a
kapcsolódó kritikus infrastruktúra fizikai és virtuális terében. Fokozott veszé-
lyt jelent, hogy a tudományos és technológiai fejlődés szinte mindenki
számára elérhetővé vált eredményeit egyes államok, vagy nem-állami – akár
terrorista – csoportok arra használhatják, hogy megzavarják az információs
és kommunikációs rendszerek, kormányzati gerinchálózatok rendeltetésszerű
működését.”3 A jog sza bály ban fog lal tak bi za ko dás ra ad nak okot, ami kor jel -

  1 Gianluca Riglietti: Defining the threat: what cyber terrorism means today and what it could mean
tomorrow. The Bu si ness and Management Review, vol. 8, no. 3, 2016, p. 12. 

 2 Hankiss Ág nes: Kiberbiztonság: az Eu ró pai Par la ment fel ada tai. Ma gyar Ren dé szet, kü lön szám,
2013, 27. o.

 3 Ma gyar or szág Nem ze ti Biz ton ság Stra té gi á ja, 31. bek. 
http://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf 

DOI: 10.38146/BSZ.2018.2.7
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zik, hogy a leg fel sőbb po li ti kai dön tés ho zó szin ten fel is mer ték a prob lé mát,
a min den nap ok ta pasz ta la tai azon ban azt mu tat ják, hogy a tár sa da lom ki ter -
jedt fe lü le tén mu tat koz nak ve szély hely ze tet elő idé ző hi á nyos sá gok.

Az a spe ci á lis – a ha gyo má nyos tár sa dal mi kö zeg nél jó val ne he zeb ben
fel tár ha tó, il let ve el len őriz he tő – fenyegetettségi kör nye zet, ame lyet a ki ber -
tér bő vü lé se és hasz ná la tá nak min den na pos sá vá lá sa ho zott, ko ráb ban so sem
lá tott ne héz sé ge ket idé zett elő a ter ror el há rí tás fel adat rend sze ré ben. A kiber -
ter rorizmus ugyan is szer ves ré sze az aszim met ri kus had vi se lés nek, amely „a
hibrid hadszínterek hibrid fenyegetései által a hibrid műveletek és az ellenük
való védekezés lehetősége (kontrahibrid műveletek), a jelenlegi kor egyik fő
kihívása”4. E ki hí vá sok pe dig új vá lasz me cha niz mu sok ki dol go zá sát te szik
szük sé ges sé, mi vel a ko ráb bi biz ton sá gi kör nye zet re ter ve zett re ak ci ók az új
di men zi ók ban nem vagy nem elég ha té ko nyan al kal maz ha tók, már pe dig
olyan „időkben, mint amilyen a miénk, mikor nemcsak vízszintesen, hanem
függőlegesen is történik minden, az ember helyesen cselekszik, ha meg tanul
a frontkatona óvatosságával élni”5, és min den fi gyel mét az új ve szé lyek le -
küz dé sé re for dít ja.

Je len ta nul mány nem kí ván komp lex vá la szo kat ad ni a kiberterror el le ni
vé de ke zés kér dé se i ben, ha nem el ső sor ban fel de rí té si szem pont ból kí ván ja
fel hív ni a fi gyel met ar ra, mi lyen ös  sze tett struk tu rá lis ne héz sé gek kel kell
szem be néz ni a kibertérből ér ke ző ter ror fe nye ge tett sé gek el há rí tá sa kor, ame -
lyek tu laj don kép pen a ter ro riz mus és a kibertér kon ver gen ci á já nak te kint he -
tők6, e meg ha tá ro zást több szak ér tő is el fo ga dott nak tartja.7

Az el sőd le ges fel ada tot a pre ven tív fel lé pés ben, va gyis a fel de rí tő mun ká -
ban szük ség sze rű en be kö vet ke zett vál to zá sok ad ják. A ter ror el há rí tás hoz kö -
tő dő – de ugyan így igaz a meg ál la pí tás min den nem zet biz ton sá gi fel de rí tő -
mun ká ra is – fel de rí tés le he tő sé gei szá mos as pek tust ala pul vé ve rend kí vül
ki ter jed tek a kibertér ad ta le he tő sé gek ha tá sá ra, mind amel lett ta lán en nél
hang sú lyo sab ban je lent kez nek az új tí pu sú kö zeg je len tet te ne héz sé gek, mi -
vel „a hagyományos tevékenységeket megkönnyítő szerepén túl, az internet
komoly biztonsági kockázatokat is magában rejt”8.

 4 Resperger Ist ván: Az aszim met ri kus had vi se lés re ad ha tó vá la szok. Hon véd sé gi Szem le, 2017/1., 24. o.
  5 Márai Sán dor: Fü ves könyv. He li kon Ki adó, Bu da pest, 2005, 99. o.
  6 Gabriel Weimann: Cyberterrorism – How Real Is the Threat? Special Report, no. 119, United States

Institute of Peace, 2004. https://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf 
  7 Dorothy E. Denning: Cyberterrorism. 24 August, 2000, p. 1. http://palmer.wellesley.edu/~ivolic/pdf/

Classes/Handouts/NumberTheoryHandouts/Cyberterror-Denning.pdf 
 8 Szijártó Lí via: Az internethasználat biz ton ság eti kai kér dé sei. A vir tu á lis lét rej tett ve szély for rá sai.

Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2016/1., 46. o.
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A fel de rí tés újon nan je lent ke ző ne héz sé ge it azok a ki ter jedt le he tő sé gek
(ano ni mi tás, kö zös sé gi, il let ve kap cso lat tar tó szol gál ta tá sok, sö tét web stb.)
okoz zák, ame lyek nyo mán a szol gá la tok in for má ció szer ző le he tő sé gei ed dig
nem ta pasz talt ne héz sé gek be üt köz het nek.

A ter ro riz mus ugyan is nem sta ti kus je len ség, ha nem komp lex rend szer,
amely nek egyes mo men tu mai a fej lő dés irá nyá ba mu ta tó evo lú ci ós fo lya ma -
tok ös  sze te vő i nek te kint he tők, a „fejlődése során végig követhető a módsze -
rek, eszközök és elkövetők változása”9. A ki je len tés úgy is ér tel mez he tő, hogy
„a terrorizmus nem ér véget az erőszakos tettel, ez csak a kezdete”10, a fo lya -
mat ugyan is foly ta tó dik, mint azt a tár sa dal mi funk ci o ná lis fo lya mat mo del -
lek hí ven le ír ják, in ter ak ci ók kö vet kez té ben meg tör té nik vis  sza jel zés, és az
in pu tok ha tá sá ra újabb fo lya ma tok ge ne rá lód nak. Ezek ter mé sze te sen min dig
vál to zó té nye zők ből áll nak össze, és a kör nye ze tük, va la mint az az ál tal gya -
ko rolt ha tás is min den eset ben más, azon ban kö zös ben nük, hogy mind egyik
a rend szer – a ter ro riz mus – ré sze. Egy ilyen fej lő dé si lép cső nek, a rend szer
egy fo lya ma tá nak te kint he tő ma ga a kiberterrorizmus is.

Az előb bi ek te kin te té ben el mond ha tó, hogy a si ke res elhárítómunka is
min den eset ben di na mi kus te vé keny ség kell hogy le gyen, amely en nek jel -
leg ze tes sé gei okán egy ér tel mű, hogy szá mos pon ton, je len eset ben a kiber -
terrorizmus je len tet te új, szo kat lan fel ada tok mi att ne héz sé gek be üt kö zik. A
ne héz sé gek jel leg ze tes sé ge azon ban, hogy azok min den eset ben ide ig le ne -
sek, mi vel az új tí pu sú fel adat (in put) ge ne rál ta vá la szok, az az meg ol dá sok
(out put) rész ben vagy egész ben fel old ják a prob lé mát; ter mé sze te sen nem
hagy ha tó fi gyel men kí vül, hogy az out put a vis  sza jel zés foly tán in put ként fog
je lent kez ni, va gyis is mé telt el há rí tá si ne héz sé get okoz, ez azon ban ma ga a
már le írt jel leg ze tes ség.

A kiberterrorizmust min den eset ben a ter ro riz mus rend sze ré nek egyik fo -
lya ma ta ként kell ér tel mez nünk, ez ál tal pe dig fi gye lem be kell ven nünk, hogy az
ál ta la tá masz tott kér dé sek re adott vá la szok mi lyen új in pu to kat ge ne rál hat nak,
és ezek ma xi má lis op ti ma li zá lá sá ra, il let ve ke zel he tő sé gé re kell tö re ked ni.

Mi lyen új fel ada tot te remt a kibertér? A fel so ro lás szá mos ele met tar tal -
maz hat, és va ló szí nű sít he tő, hogy egyi ket sem le het ne tel jes nek te kin te ni,
mert – pon to san an nak di na mi kus vol tá nál fog va – újabb és újabb ta gok kal

 9 Bács Zol tán György: A radikalizáció és a ter ro riz mus kap cso la ta, egyes for mái, gon do la tok a meg elő -
zés le het sé ges pers pek tí vá i ról. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2017/1., 5. o.

 10 Marie-Helen Maras: A ter ro riz mus el mé le te és gya kor la ta. An tall Jó zsef Tu dás köz pont, Bu da pest,
2016, 240. o.
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len ne ki egé szít he tő, ezért e ta nul mány szub jek tí ven emel ki né há nyat a leg -
fon to sabb nak ítélt té nye zők kö zül.

Glo bá lis le he tő sé gek

A ter ro riz mus ra ál ta lá nos ér te lem ben is igaz, hogy „minden más bűn cse lek -
ménytől különbözik abban, hogy egyfelől ideológiai-politikai motivációt kö -
vet, másfelől globális, azaz természeténél fogva átnyúlik földrészeken és
ország határokon”11. A kibertér már a lé te zé sé vel meg te rem ti an nak a le he tő -
sé gét, hogy a ter ro riz mus em lí tett sa já tos sá ga it ér vé nye sí te ni tud ja. Má ra bát -
ran ki je lent he tő, hogy az internet alap ja i ban vál toz tat ta meg a ter ro riz mus le -
he tő sé ge it, a módszerek szé les kí ná la tát nyújt va, mi köz ben új ne héz sé gek elé
ál lí tot ta az ter ror el há rí tás ban részt ve vő szol gá la to kat. En nek egyik leg jel -
lem zőbb pél dá ja a radikalizáció te rén lel he tő fel. „Az internet átvitt értelem-
ben úgy tekinthető, mint az elektronikus világ fő út- és vasúthálózata, amely
rendkívül hatékony »szállítást« tesz lehetővé, és nagyon messzire és szétszór-
tan élő személyeket is elér, valamint befolyásolni képes azok közösségi és
egyéni világnézetét.”12 A vi lág há ló glo bá lis el ter je dé sé vel pár hu za mo san vált
igaz zá, hogy „a radikalizációs folyamat fontos elemévé lépett elő az inter-
net”13, amely meg gyor sí tot ta és ha tá rok nél kü li vé tet te a szél ső sé ges esz mék
ter jesz té sét.

A radikalizálni kívánók szempontjából

A ra di ká lis ta nok nak az azok ra eset le ge sen fo gé kony sze mé lyek hez tör té nő
el jut ta tá sá nak az internet kor sza ká ban gya kor la ti lag csak nyel vi aka dá lya le -
het, egyéb ként kön  nyeb ben, gyor sab ban, kons pi rál tab ban, és a szol gá la tok
ha gyo má nyos fel de rí tő te vé keny sé ge elől jó val vé det teb ben van rá le he tő ség.
A kü lön bö ző, gyak ran vé dett internetes fe lü le tek a kap cso lat tar tás (sok ter ro -
ris ta hasz nál a kom mu ni ká ci ó ja so rán tit ko sí tást, amely meg ne he zí ti az el le -
nük va ló fellépést14), a til tott ke res ke de lem és más il le gá lis te vé keny sé gek so -

 11 Hankiss Ág nes: Vé kony jé gen. Arc és Ál arc, 2017/1., 85. o.
 12 Alfred Rolington: Hír szer zés a 21. szá zad ban. A mo za ik mód szer. An tall Jó zsef Tu dás köz pont, Bu da -

pest, 2015, 100. o.
 13 Za lai No é mi: A XX. szá zad há bo rúi és a ter ro riz mus el le ni harc jel lem ző i nek ös  sze ha son lí tá sa ka to -

nai, po li ti kai és tár sa dal mi kon tex tu sok alap ján. Szak mai Szem le, 2008/2., 49. o.
 14 Dorothy E. Denning: i. m. 3. o.
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rát te szik le he tő vé úgy, hogy jel leg ze tes sé ge ik, va la mint nagy men  nyi sé gük
kö vet kez té ben is szá mos prob lé mát okoz hat a szűrésük.15

A radikalizálódásra alkalmas személyek szempontjából

A szél ső sé ges né ze tek re és cse lek mé nyek re fo gé kony sá got mu ta tó, leg több -
ször va la mi lyen tár sa dal mi vagy szo ci á lis zsák ut cá ból ki utat ke re ső sze mé -
lyek le he tő sé ge a té ves, ké sőbb vég ze tes nek bi zo nyu ló „vá la szok” el éré sé re
nem csak na gyobb, mint a vi lág há lón kí vü li élet ben, de mi vel leg több ször
rend kí vü li fruszt rált ság je le it mu tat ják, ezért a vélt vagy va lós ano ni mi tás mi -
att, biz to sabb nak is tűn het szá muk ra ez a meg ol dás. Va gyis ak tí vab ban ke res -
he tik az internetes fe lü le te ken a se gít sé get, emi att tu laj don kép pen tál cán kí -
nál ják ön ma gu kat a szél ső sé ges ide o ló gu sok nak, vagy a már ra di ka li zá ló dott
sze mé lyek nek. Az el múlt idő szak eu ró pai ter ror cse lek mé nye it vég re haj tó
sze mé lyek pszi cho ló gi ai hát te ré nek elem zé se is meg erő sí te ni lát szik az
imén ti fel te vést, mi vel az el kö ve tők re igaz nak bi zo nyult, hogy azok „számos
esetben megpróbálnak kapcsolatot teremteni terrorszervezetekkel, de ami
még jellemzőbb, hogy az interneten keresztül radikalizálódott személyekkel
vesznek fel kapcsolatot”16. Ezek a sze mé lyek, an nak el le né re, hogy jo gi lag el -
kö ve tő vé vál nak, gya kor la ti lag ma guk is ál do za tok, akik se bez he tő sé gük ből
ki fo lyó lag „legfeljebb csak szimbolikus kapcsolatban állnak az akció valódi
céljával”17.

In for má ció bő ség

A kibertér vi lá ga be bi zo nyí tot ta, hogy terrorelhárítási szem pont ból is igaz,
hogy „van annál nagyobb probléma is, mint kevés információval rendelkezni
– mégpedig az, ha túlságosan sok információ vesz körül bennünket”18. Az in -
for má ci ós tár sa da lom ban ge ne rá li san je lent ke ző prob lé ma az in for má ció -

 15 Az em lí tett prob lé ma a jel zett nél is sú lyo sabb gon do kat okoz hat a web sö tét ol da la ese té ben. Az ál ta-
la oko zott ne héz sé gek re je len ta nul mány kü lön nem tér ki.

 16 Far kas Jo han na: A ma gá nyos me rény lők ra di ka li zá ló dá sa. Acta Humana, 2016/5., 23. o.
 17 Boda Jó zsef: Biz ton sá gi ki hí vá sok – nem zet biz ton sá gi vá la szok. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán

(szerk.): Ta nul má nyok a „Biz ton sá gi koc ká za tok – ren dé sze ti vá la szok” cí mű tu do má nyos kon fe ren -
ci á ról. Pécs, 2014, 42. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XV.]

 18 Jasenszky Nán dor: Adat szer zés – In for má ció hasz no su lás – Biz ton ság tu da tos vál la la ti kul tú ra. In: Sza -
mos Ta más (szerk.): A nyílt in for má ció gyűj tés fej lő dő te rü le tei. Bel ügyi Tu do má nyos Ta nács, Bu da -
pest, 2015, 58. o.
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több let, eb ből adó dó an má ra mind in kább hát tér be szo rul a hu mán erő for rás
in for má ció hor do zó ké pes sé gé nek fon tos sá ga a mun ka erő in for má ció szin te ti -
zá ló ké pes sé gé hez ké pest. Az elő ző gon do lat ból adó dó an, ma már a szol gá -
la tok szá má ra sem el sőd le ges cél a mind több adat és in for má ció fel hal mo zá -
sa, mi vel an nak kor lát lan sá ga gá tol hat ja az ered mé nyes mun kát. In kább „az
információk szelektálása, szűkítése, gyors értékelése, megfontolt elemzése,
mind ez pedig szoros határidővel, hiszen a legfőbb szempont a politikai ve ze -
tés döntéseinek információs támogatása, alternatívák felállítása”19. Kü lö nös
fon tos sá gú az in for má ció több let ke ze lé se, mi vel az

1. las sít hat ja a fel dol go zás se bes sé gét, ami je len té keny – akár em ber éle tek ben
is mér he tő – idő vesz te sé get okoz hat;

2. le he tő sé get ad hat a ter ro ris ták nak a za va ró in for má ció hal maz ban va ló el rej -
tő zés re;

3. meg fe le lő, ma ni pu lált kon tex tu sok fel ál lí tá sa mel lett, a szol gá la tok fél re ve -
ze té sét, meg za va rá sát is le he tő vé te he ti.

Térinformatika

„A térinformatikai adatok/információk és eszközök alkalmazása igen nagy
előnyökkel jár a terrorelhárító tevékenységben, ugyanakkor a terroristákat is
hasznos információkhoz segítheti a támadások szervezésében. Mind a terro -
ris ták, mind a terrorelhárítók számára ugyanazok az általános pozitívumok:
a megnövekedett információmennyiség20 és a jó minőségű térinformatikai
rész letek.”21 Az ál ta lá nos vé le ke dés sze rint a tér in for ma ti ka a mo dern tár sa -
da lom egyik ki emel ke dő ha tá sú tech ni kai vív má nyá nak te kint he tő, azon ban,
mint az a je len le gi biz ton ság po li ti ka egyik leg na gyobb te kin té lyű nem zet kö zi
szak ér tő jé nek so ra i ból is le ve zet he tő, a kép en nél jó val ár nyal tabb, és a po zi -
tív ho za dé kok mel lett az al kal ma zá sa so rán meg je len nek a tár sa da lom egé -
szé nek rend sze rét (gaz da ság, po li ti ka, kul tú ra stb.), va la mint az egyén sze mé -
lyét is érin tő fe nye ge té sek.

 19 Laufer Ba lázs: Az új ki hí vá sok ha tá sa a nem zet biz ton ság ra – a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok meg vál -
to zott sze re pe nap ja ink ban. Fel de rí tő Szem le, 2010/3–4., 56. o.

 20 Eb ben az eset ben azon ban szük sé ges vis  sza utal ni a túl zott men  nyi sé gű in for má ci ó val ös  sze füg gés ben
ki fej tett gon do la tok ra, ami ter mé sze te sen a ter ro ris ták szá má ra is je lent kez het ne ga tí vum ként.

 21 Marie-Helen Maras: i. m. 498. o.
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Internetes média

Kü lön prob lé ma kör be tar toz nak az internetes mé di á ban ter je dő, az ál ta lá nos
meg íté lés ben pro pa gan da anyag ok ként ér tel me zett terroristavideók, ame lyek
tar tal ma azon ban en nél sok kal bo nyo lul tabb. Az utób bi idő ben el ső sor ban az
Isz lám Ál lam ál tal, pro fin ké szí tett és ter jesz tett, bru tá lis ki vég zé se ket, va la -
mint kín zá so kat be mu ta tó vi de ók ugyan is túl mu tat nak a pro pa gan dán, és ha -
tás me cha niz mu suk – sok ko ló, fé lel met kel tő tar tal muk – alap ján a ter ror te vé -
keny ség egy új faj tá já nak te kint he tők. Az új tí pu sú tá ma dá sok meg fe lel nek
azon ki té tel nek, hogy „a globalizált és interdependenssé váló mediatizált
külpolitikai közegben a terrorista akciók szimbolikus értékű agresszióként
aposztrofálhatók, a támadások egész társadalmak, kultúrák és politikai be -
ren dezkedések számára hordoznak üzenetet, az erőszakos cselekmények fé le -
lem keltésre irányuló hatásfoka a korábbi trendekhez képest sokszorosára
nőtt”22. Az em lí tett di gi tá lis tar tal mak el le ni fel lé pés el sőd le ges fon tos sá gú
le het a jö vő ter ror el há rí tó te vé keny sé gé ben.

Az internet mint a terrortámadás eszköze és helyszíne

Mind több je le mu tat ko zik an nak, hogy a vi lág há ló ma ga is egy ben ter ro ris ta -
esz köz zé, il let ve ter ro ris ta cél pont tá vá lik. In do kolt a je len idő hasz ná la ta, mi -
vel a kibertámadások má ra a min den nap ok ré szé vé vál tak, de va ló szí nű sít he tő
az is, hogy a je len le gi tu dás szint mel lett a szak ér tők szá má ra sem fel fog ha tó az
a mé re tű ál lam, tár sa da lom, to váb bá egyén el le ni tá ma dá si po ten ci ál és fe lü let,
ame lyet a jö vő in for má ci ós tár sa dal ma hor doz majd ma gá ban. Az in for ma ti kai
fej lő dés ben a kö vet ke ző át tö rést a mes ter sé ges in tel li gen cia fel hasz ná lá sa je -
lent he ti, ez vár ha tó an alap ja i ban ala kít ja át az em be ri ség éle tét, és fé lő, hogy
so sem lá tott le he tő sé ge ket kí nál majd a ter ro ris ták nak is, mi köz ben min den ko -
ráb bi nál ne he zebb fel adat elé ál lít ja a fel de rí tő és el há rí tó szol gá la to kat.

Ös  szeg zés

A kibertérrel kap cso la tos, il let ve „az információs technológia terrorista cso-
portok, vagy egyének általi saját célok elősegítése érdekében való felhasz ná -

 22 Ki rály Zoé Ad ri enn: A ter ro riz mus mé dia in terp re tá ci ó ja és a ter ro ris ta szer ve ze tek mé dia hasz ná la tá -
nak vál to zá sa a di gi tá lis kor ban. Po li ti ka tu do má nyi Ta nul má nyok, 2016/1., 12. o.
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lá sa”23 té má já ban vég zett ku ta tá sok alap ján mind fon to sabb nak te kint he tő a
struk tu rá lis és tech no ló gi ai újí tá sok al kal ma zá sa an nak ér de ké ben, hogy si -
ker rel le hes sen fel ven ni a küz del met a ter ro riz mus új sze rű biz ton sá gi koc ká -
za ta i val. Fon tos an nak a kér dés nek a meg vá la szo lá sa, hogy a „jelenlegi ki -
ber védelmi szervezetek alkalmasak-e a kiberhadviselés kezelésére, ha nem,
akkor pedig milyen szervezetfejlesztés szükséges e feladatok ellátásához?”24

Ta lán az egyik leg meg ha tá ro zóbb fel adat ként je lent kez het a kiberalapú
fel de rí té si po ten ci ál to váb bi nö ve lé se, amely nek so rán „alapvetően azon
kommunikációs csatornák és formák ellenőrzése lehet meghatározó, amelyet
a társadalom békés tagjai között meghúzódó terroristák is használhatnak (így
pl. a mobiltelefonok, valamint az internet-alapú szolgáltatások)”25. Az in for -
má ció szer ző me cha niz mu sok meg fe le lő irá nyú fej lesz té se azon ban csak ab -
ban az eset ben le het ered mé nyes, ha ez zel pár hu za mo san meg tör té nik a hoz -
zá tar to zó értékelőkapacitás fej lesz té se is.

Mind több je le mu tat ko zik, hogy a kibertér vé del me az egyik leg lé nye ge -
sebb mo men tum. Az in for má ció tech no ló gia fej lő dé se és ter je dé se me rő en új -
sze rű esz kö zö ket te rem tett a szél ső sé ges ide o ló gi á kat meg je le ní tő sze mé lyek
és cso por tok – kü lö nö sen a ter ro ris ta cso por tok – szá má ra, és ezek alap ja i ban
vál toz tat ják meg a glo bá lis biz ton sá gi kör nye ze tet. Az internet, va la mint an -
nak spe ci á lis al kal ma zá sai (kü lö nö sen a kö zös sé gi fe lü le tek) ré vén a ra di ka -
li zációs fo lya ma tok a ko ráb bi ak nál gyor sab ban, szé le sebb kör ben és jó val
ke vés bé el len őriz he tőn me het nek vég be. A kö zös sé gi ol da lak és egyéb kap -
cso lat tar tó al kal ma zá sok el ter je dé sé vel a szél ső sé ges esz mék köz ve tí té sé ben
gya kor la ti lag mind ös  sze a nyel vi kü lönb sé gek je lent kez het nek ne héz ség ként.
El ső sor ban az Isz lám Ál lam utób bi idő ben ki fej tett te vé keny sé ge bi zo nyos -
sá gát ad ta, hogy az internet egy ben ki emel ke dő pro pa gan da fe lü le tet is te remt
a kü lön bö ző ter ro ris ta cso por tok nak, ezek pro fes  szi o ná lis ki hasz ná lá sá ra pe -
dig egy re na gyobb erő fe szí té se ket tesz nek. Ki emelt prob lé ma le het az egyes
ter ror szer ve ze tek kibertámadásokra irá nyu ló tö rek vé se is, ezek kel olyan
anya gi és esz mei ká ro kat okoz hat nak, ame lyek ko ráb ban nem vagy csak ke -
vés sé is mert ha tá sú de mo ra li zá ló és sok ko ló ha tást vált hat nak ki a köz vé le -
mény ben.

 23 Mitko Bogdanoski – Drage Petreski: Cyber terrorism – global security threat. International Scientific
Defence, Security And Peace Jo ur nal, July 2013, p. 59.

 24 Boda Jó zsef – Bol di zsár Gá bor – Ko vács Lász ló – Orosz Zol tán – Padányi Jó zsef – Resperger Ist ván –
Sze nes Zol tán: A had tu do má nyi ku ta tá si irá nyok, pri o ri tá sok és té ma kö rök. Ál lo mány tu do má nyi Mű -
hely ta nul má nyok, 2016/16., 18. o.

 25 Dobák Im re: Tech ni kai tí pu sú in for má ció gyűj tés a vál to zó biz ton sá gi ki hí vá sok tük ré ben. Had mér -
nök, 2017/2., 243. o.
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„Nem különösebben homályos, se nem igazán új az a gondolat hogy mind
a technikai fejlődés, mind a társadalmi változás megváltoztatja a stratégiai
környezetet is – és így az eszközöket is, amelyekkel a háborúkat vívják.”26 A
glo bá lis ter ror ban be kö vet ke zett alap ve tő, stra té gi ai vál to zá sok meg kö ve te lik
a gyö ke res szem lé let vál toz ta tást a ter ror el há rí tás te rü le tén is, hi szen a rend -
vé del mi szer vek nek „évtizedes hagyományok alakították ki a szervezeti
kultúra- és értékrendszerüket”27. Az új tí pu sú fe nye ge tést je len tő ter ror szer -
ve ze tek nem csak jól fi nan szí ro zot tak, ha nem a mo dern tech ni kai meg ol dá sok
imp le men tá lá sá ra is fogékonyak.28 A mo dern, kibereszközöket is fel hasz ná ló
ter ro riz mus, és an nak mély re nyú ló tár sa dal mi be ágya zott sá ga, olyan fle xi bi -
lis szo ci o ló gi ai ál la po tot te rem tett, il let ve a mes ter sé ges in tel li gen cia a jö vő -
ben olyan vál to zá so kat idéz elő, amely nek kö vet kez té ben el en ged he tet len,
hogy a nem zet biz ton sá gi és ter ror el há rí tó szol gá la tok a ko ráb bi, sta ti kus ala -
po kon épít ke ző te vé keny sé gü ket a ko ráb bi ak nál ered mé nye sebb, a na pi vál -
to zá so kat ak tí vab ban kö ve tő me tó du sok alap ján vé gez zék. So sem sza bad
figyel men kí vül hagy ni, hogy a ter ro ris ták is tisz tá ban van nak az alap sza bály-
lyal, az el len sé get „Ott támadd meg, ahol készületlen! Ott ronts rá, ahol nem
is számít rá.”29

 26 Ro land Dannreuther: Nem zet kö zi biz ton ság. An tall Jó zsef Tu dás köz pont, Bu da pest, 2016, 297. o.
 27 Za lai No é mi: Új tí pu sú ki hí vá sok: ge ne rá ció vál tás a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál. Nem zet biz ton -

sá gi Szem le, 2016/1., 35. o.
 28 Sarah Gor don – Richard Ford: Cyberterrorism? Symantec.com, 2003, p. 9.

https://www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf 
 29 Szun-Ce: A há bo rú mű vé sze te. Cartaphilus Ki adó, Bu da pest, 2006, 12. o.
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DORNFELD LÁSZ LÓ

A kibertérben el kö ve tett 
bűn cse lek mé nyek kel ös  sze füg gés ben al kal maz ha tó 
kény szer in téz ke dé sek*

A bün te tő el já rás so rán, an nak si ke re ér de ké ben az el já ró ha tó ság egyik ki -
emel ke dő en fon tos esz kö ze a kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sa. Ezek cél juk
sze rint több fé le kép pen cso por to sít ha tók, azon ban té mánk szem pont já ból a
re le váns szem pont, hogy míg bi zo nyos kény szer in téz ke dé sek a ter helt, il let -
ve más sze mély je len lét ét, ad dig má sok a bi zo nyí té kok be szer zé sét, il let ve
meg őr zé sét, va la mint a bün te tő jo gi szank ció vég re haj tá sát hi va tot tak szolgál-
ni.1 Elekt ro ni kus kör nye zet ben, kiberbűncselekményekkel ös  sze füg gés ben
el ső sor ban utób bi két ka te gó ri á nak van spe ci á lis je len tő sé ge, hi szen az ide -
tar to zó kény szer in téz ke dé sek vég re haj tá sa spe ci á lis szak tu dást igé nyel.

A kény szer in téz ke dé sek min den eset ben va la mi lyen alap jo got kor lá toz -
nak, ezért meg kell fe lel ni ük a szük sé ges ség–ará nyos ság Al kot mány bí ró ság
ál tal ki dol go zott kri té ri u ma i nak. Ez kü lö nö sen fon tos kér dés az in for ma ti kai
bűn cse lek mé nyek nél foly ta tott nyo mo zás ese tén, hi szen a mo dern infokom-
munikációs esz kö zö kön szá mos sze mé lyes adat ta lál ha tó, ame lyek alap ján a
fel hasz ná ló éle te tel jes egé szé ben feltárható.2

Ta nul má nyom meg írá sá nak egyik ap ro pó ját az új bün te tő el já rá si tör vény
el fo ga dá sa adta3, amely szá mos vál to zást ho zott a kény szer in téz ke dé sek rend -
sze ré ben is, nem csak a di gi tá lis vi lág ki hí vá sa i nak va ló meg fe le lés terén.4 El -
ső sor ban a ma gyar sza bá lyo zást kí vá nom vizs gál ni, ös  sze ha son lít va a ha tá -
lyos és az új tör vény kü lönb sé ge it az elekt ro ni kus tér szem szö gé ből, va la mint
e kü lönb sé gek le het sé ges ha tá sa i val is fog lal ko zom. Emel lett a ha zai és kül -
föl di szak iro da lom ál tal fel ve tett kér dé se ket, ja vas la to kat is át te kin tem.

115

* Kö szö net tel tar to zom té ma ve ze tőm nek, prof. dr. Róth Eri ká nak. 
1 Ki rály Ti bor: Bün te tő el já rá si jog. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2003, 401. o.
2 Berecz Pé ter: A Né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság „szá mí tó gép-ha tá ro za ta”. Studia Juvenum,

2009/1., 71–72. o.
  3 2017. évi XC. tör vény
 4 Ezek kel kap cso lat ban bő veb ben lásd Róth Eri ka: A kény szer in téz ke dé sek vál to zó rend sze re és rész -

let sza bá lyai. Ügyé szek Lap ja, 2016/3–4., 39–50. o.
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Az elekt ro ni kus bi zo nyí ték gyűj tés

Az elektronikus bizonyíték fogalma

A kiberbűncselekményekkel kap cso lat ban al kal maz ha tó kény szer in téz ke dé -
sek jobb meg ér té sé hez fon tos meg vizs gál ni azt, hogy mi lyen spe ci fi kus prob -
lé mák ve tőd nek fel az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok be szer zé se so rán. E kö rül -
mé nyek is me re te ugyan is el en ged he tet len a té ma meg fe le lő át te kin té sé hez.

El ső ként ma gá nak az elekt ro ni kus bi zo nyí ték nak a fo gal mát szük sé ges meg -
ma gya ráz ni. Az egyik leg gya ko ribb meg ha tá ro zás sze rint ide ér ten dő min den
olyan bi zo nyí tó erő vel bí ró adat, ame lyet di gi tá lis for má ban tá rol nak, fel dol goz -
nak vagy továbbítanak.5 Casey egy sok kal ál ta lá no sabb meg fo gal ma zás sal él,
sze rin te az elekt ro ni kus bi zo nyí ték min den olyan bi zo nyí tó erő vel bíró adat
vagy in for má ció, ame lyet szá mí tó gép se gít sé gé vel tá rol nak vagy to váb bítanak.6

A fo ga lom meg ha tá ro zá sa azon ban – a kiberbűnözéshez köt he tő leg több fo ga -
lom hoz ha son ló an – igen bi zony ta lan, és a le he tő sé gek gyors fej lő dé se mi att
nem is al kot ha tó olyan de fi ní ció, amely min den as pek tust ma gá ban foglal.7

Bi zony ta lan ság mu tat ko zik pél dá ul an nak kér dé sé ben, hogy a di gi tá lis- és
elekt ro ni kus bi zo nyí ték-fo gal mak azo nos értelműek-e.8 Nap ja ink ban ez egy -
ér tel mű en meg va ló sul, hi szen a fel hasz ná lók ki vé tel nél kül di gi tá lis szá mí tó -
gé pe ket és egyéb infokommunikációs esz kö zö ket (pél dá ul okostelefon,
tablet) hasz nál nak. Azon ban ko ránt sem biz tos, hogy ez a ten den cia a jö vő ben
is foly ta tó dik, és ez a faj ta szű kí tés a tech no ló gia sem le ges ség kri té ri u má nak
sem fe lel meg. Így vé le mé nyem sze rint he lye sebb az elekt ro ni kus bi zo nyí ték
ki fe je zést hasz nál ni. Fon tos szem pont még az is, hogy az adat hor do zók kö rét
nem le het ki zá ró lag a szá mí tó gép re re du kál ni, hi szen ma már szá mos egyéb
esz köz is tar tal maz hat re le váns in for má ci ó kat.

A jo gi sza bá lyo zás ra át tér ve, az elekt ro ni kus bi zo nyí ték fo gal mát hasz nál-
ja több cik ké ben is az Eu ró pa Ta nács szá mí tás tech ni kai bű nö zés ről szó ló
egyezménye9, azon ban a fo ga lom meg ha tá ro zá sá val adós ma rad. Ha son ló an a
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 5 Antonela Gropeneanu – Adrian Iacob: Investigative issues regarding cybercrime. European Jo ur nal of
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   6 Eoghan Casey: Foundations of Digital Forensics. In: Eoghan Casey (ed.): Digital Evidence and Com -
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ha tá lyos bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.)
ren del ke zé sei kö zött is hi á ba ke res nénk az er re vo nat ko zó sza bá lyo zást, és a
bi zo nyí tá si esz kö zök kö zött sem ke rül sor a fel tün te té sé re. Két fé le el mé let ala -
kult ki azt il le tő en, hogy mi te kint he tő az elekt ro ni kus bi zo nyí ték for rá sá nak.
Az egyik sze rint azok a tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök, ame lyek az ada to kat hor -
doz zák, ké pe sek meg je le ní te ni, tá rol ni, to váb bí ta ni azt (pél dá ul CD, DVD,
szá mí tó gép stb.).10 A má sik, el ső sor ban an gol szász te rü le ten el ter jedt el mé let
az elekt ro ni kus ada tot te kin ti a forrásnak.11 Ez je len ti egy részt a hard ver ele me -
ket irá nyí tó ada to kat (pél dá ul ope rá ci ós rend szer, prog ra mok stb.), il let ve a
fel hasz ná lói ada to kat (pél dá ul ké pek, szö ve ges do ku men tu mok stb.), ame lyek
a fel hasz ná ló te vé keny sé ge nyo mán jön nek lét re. Peszleg Tibor meg kö ze lí té -
sé ben az adat hor do zó va ló ban szük sé ges az ada tok rög zí té sé hez, de ahogy egy
nyom ta tás ban el kö ve tett bűn cse lek mény nél, ak ként a di gi tá lis tér ben sem a
rög zí tő kö zeg, ha nem a rög zí tett adat a lé nye ges a bi zo nyí tás szempontjából.12

Je len tős vál to zást ho zott a bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény
(a to váb bi ak ban: új Be.), amely nek 165. §-a már egy ér tel mű en a bi zo nyí tá si
esz kö zök kö zé so rol ja az elekt ro ni kus ada tot, és a 205. §-ban meg is ha tá roz -
za azt. Az új Be. sze rint ide ér ten dő „a tények, információk vagy fogalmak
minden olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi
feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkció-
nak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja”. Ez a meg fo -
gal ma zás lé nye gét te kint ve azo nos a bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Btk.) 423. § (5) be kez dé sé ben meg ta lál ha tó
meg ha tá ro zás sal. Az in for má ci ós rend szer fo gal mát a Btk. 459. § (1) 15.
pont ja úgy ha tá roz za meg, hogy „az adatok automatikus feldolgozását, ke ze -
lé sét, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcso-
latban lévő ilyen berendezések összessége”.

A pa ra gra fus (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy az elekt ro ni kus ada tot
a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz zel azo no san kell ke zel ni, ha csak a tör vény kü lön
nem ren del ke zik et től el té rő en. Az előb bi ek ben tag lalt dog ma ti ka szem pont já -
ból el mond ha tó, hogy a jog al ko tó az an gol szász meg ol dást fo gad ta el, és a tár -
gyi bi zo nyí tá si esz köz zel azo nos sza bá lyok al kal ma zá sát mind ös  sze prak ti kus
szem pont ok ve zé rel ték, mint az a sza kasz hoz fű zött in do ko lás ból is ki tű nik.

117
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Az elektronikus bizonyítékgyűjtés nehézségei

Az elekt ro ni kus kör nye zet ben el kö ve tett bűn cse lek mé nyek re vo nat ko zó egye -
di jel lem zők kö zül a leg fon to sabb az, hogy a fel hasz ná ló kat olyan ve szé lyek
fe nye ge tik a kibertérben, ame lyek újak, ne he zen meg előz he tők és ül döz he -
tők.13 Az el kö ve tők nek sok szor jó val el mé lyül tebb az in for ma ti kai tu dá suk,
mint a nyo mo zó ha tó ság tag ja i nak, de az ügyé szek nek és a bí rók nak is, így a
gya nú sí tott fél re ve ze tő vé de ke zé se sok szor ne he zít he ti az eljárást.14 Nap ja ink -
ban azon ban már egy re több az olyan el kö ve tő, aki nek nin cse nek kü lön le ges
is me re tei, ha nem má sok ál tal il le gá lis cé lok ra ké szí tett prog ra mo kat hasz nál -
nak. Az ilyen igé nyek ki elé gí té sé re el ter je dő ben van nak a bű nö zést mint szol -
gál ta tást (Crime-as-a-Service) kí ná ló cso por tok, ame lyek pél dá ul rossz in du la -
tú prog ra mo kat ké szí te nek, botneteket hoz nak lét re és hasz nál nak fel
szol gál ta tás meg ta ga dás sal já ró tá ma dá sok ra (Distributed Denial of Ser vice;
DDos) stb. A kis koc ká zat mel lett ma gas pro fit szer zés le he tő sé ge a ha gyo má -
nyos szer ve zett bű nö zés ér dek lő dé sét is felkeltette.15

A kibertérben el kö ve tett bűn cse lek mé nyek ügyé ben fo lyó nyo mo zás ele -
jén gyak ran sem mi lyen más bi zo nyí ték nem áll ren del ke zés re, csak is az
elekt ro ni kus ada tok, így a kri mi na lisz ti ka olyan ha gyo má nyos esz kö zei, mint
a dak ti losz kó pia, itt még nem kap nak szerepet.16 Az elekt ro ni kus ada tok na -
gyon kön  nyen ma ni pu lál ha tók, el rejt he tők vagy meg sem mi sít he tők, így el en -
ged he tet len a meg fe le lő tech ni kák is me re te a bi zo nyí tás hoz va ló biz to sí tá suk
érdekében.17 Peszleg Ti bor ki eme li, hogy akár csak más bi zo nyí tá si esz kö zök
be szer zé sé nél, a di gi tá lis tér ben is fon tos a tör vé nyes ség és szak sze rű ség, és
a zárt bi zo nyí tá si lánc megléte.18 Wang sze rint há rom alap ve tő kri té ri u mot
kell az ilyen nyo mo zá sok so rán be tar ta ni: a bi zo nyí ték be szer zé sé nél ne sé rül -
jön vagy mó do sul jon az ere de ti adat, bi zo nyít ha tó le gyen az egye zés az ere -
de ti vel, és a bi zo nyí ték elem zé se ne vál toz tas sa meg azt.19 Az ada tok bi zo nyí -
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 13 Vertes-Oltenau Andreea: Evolution of the Criminal Legal Frameworks for Preventing and Combating
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 14 Par ti Ka ta lin: Til tott por nog ráf fel vé tel lel vis  sza élés az interneten – az em pi ri kus ku ta tás ada tai. In:
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 17 Shiuh-Jeng Wang: Measures of retaining digital evidence to prosecute computer-based cyber-crimes.
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tó ere jü ket csak ak kor tart ják meg, ha meg őr zik a be szer zé sü ket köz vet le nül
meg elő ző ál la po tu kat, és így a vizs gá la ti ered mény rep ro du kál ha tó ma rad.20

Ház ku ta tás

A Be. 149. §-a ek ként ha tá roz za meg a ház ku ta tást: a ház, la kás, egyéb he lyi -
ség, az azok hoz tar to zó be ke rí tett hely vagy a jár mű át ku ta tá sa, to váb bá az
ott el he lye zett in for má ci ós rend szer vagy ilyen rend szer ben tá rolt ada to kat
tar tal ma zó adat hor do zó át vizs gá lá sa az el já rás ered mé nyes sé ge ér de ké ben.
Az 1998-as Be. ha tály ba lé pé se előtt a fel so ro lás nem tar tal ma zott elekt ro ni -
kus ada tok ra vo nat ko zó ki té telt, így vi ta folyt az zal kap cso lat ban, hogy egy
rend szer vagy adat hor do zó át vizs gá lá sa ház ku ta tás nak vagy pe dig szem lé nek
tekintendő-e.21 Már az Eu ró pa Ta nács R(95) 13. mi nisz te ri bi zott sá gi aján lá -
sá nak 6. pont ja meg fo gal maz za azt az igényt, hogy a szá mí tó gé pek át vizs gá -
lá sá ra a ház ku ta tás ál ta lá nos sza bá lyai le gye nek al kal maz ha tók.

A Be. 152. § (1) be kez dés alap ján a le fog la lás ér de ké ben a ház ku ta tás so rán
– más ke re sett dol gok hoz ha son ló an – az in for má ci ós rend szer vagy az ilyen
rend szer ben tá rolt ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó bir to ko sát vagy az adat ke -
ze lő jét fel kell szó lí ta ni, hogy a tá rolt ada tot te gye hoz zá fér he tő vé. A kért ada -
tok át adá sa ön ma gá ban nem aka dá lya an nak, hogy a ház ku ta tás foly ta tód jon. A
Be. 149. § (4) be kez dés szin tén ha son ló ren del ke zést tar tal maz, itt azon ban már
sze re pel az a ki té tel, hogy a ház ku ta tást be kell fe jez ni ab ban az eset ben, ha a
kért ada tot a fel szó lí tás után át ad ják. Ha más bi zo nyí tá si esz köz fel le lé se is va -
ló szí nű sít he tő, ak kor azon ban a kény szer in téz ke dés to vább foly tat ha tó.

A ház ku ta tás fon tos moz za nat a ké sőb bi nyo mo zá si cse lek mé nyek szem -
pont já ból, hi szen szá mos kér dés már ek kor el dönt he tő. Pél dá ul vizs gál ni kell
azt, hogy ha ta lál ha tó a ház ban wifi, ak kor meg fe le lő en vé dett-e jel szó val,
en nek hi á nya ese tén ugyan is fenn áll az a le he tő ség, hogy va la ki más kap cso -
ló dott rá a ve ze ték nél kü li há ló zat ra, és kö vet te el az adott bűncselekményt.22

A Nem ze ti Nyo mo zó Iro dá nál töl tött tu do má nyos gya kor no ki időm alatt el -
mond ták, hogy ilyen kor gya kor lat az is, hogy az in for má ci ós rend szer ben
olyan vizs gá la to kat vé gez nek, ame lyek re ké sőbb már nem biz tos, hogy le he -
tő ség adó dik. Pél dá ul ha egy ada tot fel hő szol gál ta tás ban tá rol nak, és a ház -
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ku ta tás so rán a rend szer ből el ér he tő, ér de mes még ak kor el vé gez ni a vizs gá -
la tát, mi vel ké sőbb az internetre csat la ko zás már ve szé lyez tet he ti az adat hor -
do zón ta lál ha tó ada tok in teg ri tá sát.

A kiberbűncselekmények szak kép zett el kö ve tői szá mos mó don igye kez -
nek ki ját sza ni a nyo mo zó ha tó sá got. Ezek kö zül az egyik, ha az il le gá lis ada -
to kat (pél dá ul gyer mek por nog rá fi át) el kü lö ní tett adat hor do zón vagy rend szer -
ben tá rol ják, amit gon do san el rej te nek. Nap ja ink ban pél dá ul a pendrive-ok
gyak ran egy sze rű hét köz na pi tár gyak nak lát sza nak, így prob lé más le het ezek
mind egyi két fel ku tat ni. To váb bi ne héz sé get okoz hat az is, ha az el já rást meg -
elő ző en az el kö ve tő a rend sze rét vagy an nak egy ré szét tit ko sí tás sal lát ja el. A
tit ko sí tott ada tok nem meg is mer he tők a nyo mo zó ha tó ság szá má ra, így a bi -
zo nyí tás ban sem hasz nál ha tók fel. Né me lyik tit ko sí tás kön  nye dén fel tör he tő
a nyo mo zó ha tó ság ál tal, míg pél dá ul a VeraCrypt 256 bi tes tit ko sí tá sa a gya -
kor lat ban nem fejt he tő meg be lát ha tó időn be lül. Kér dés ként ve tő dik fel te hát,
hogy a tit ko sí tást fel ol dó kulcs át adá sá ra kö te lez he tő-e a ter helt. Bi zo nyos ál -
la mok ban, így pél dá ul Fran cia or szág ban a btk. 434-15-2. sza ka sza sze rint
bűn cse lek mény ként ér té ke len dő a jel szó ha tó ság ré szé re tör té nő át adá sá nak
meg ta ga dá sa, míg pél dá ul Né met or szág ban kü lön le ges rend őri egy sé gek be -
ve té sé vel, raj ta ütés sze rű ház ku ta tás sal kí ván ják en nek ele jét ven ni. Az Egye -
sült Ál la mok ban ez zel szem ben az ön vád ra kö te le zés ti lal má ba üt kö ző nek ta -
lál ták az ilyen kö te le zést, hi szen ez zel a ter helt tu laj don kép pen el is me ri, hogy
ren del ke zik a rend szer ben ta lál ha tó jog sér tő ada tok felett.23 Úgy gon do lom,
mind két meg ol dás mö gött fon tos ér vek áll nak: míg az egyik ál lás pont az ál -
lam bün te tő igé nyét, ad dig a má sik a pol gá rok jo ga it tart ja fon to sabb nak. A kü -
lönb ség el ső sor ban ér ték rend be li, így a kér dés ben ne héz ob jek tív mó don ál -
lást fog lal ni.

Az új Be. 302. §-a im már ku ta tás ként hi vat ko zik a kény szer in téz ke dés re,
amely az in do ko lás sze rint job ban il lesz ke dik an nak tar tal má hoz, hi szen
nem csak ház, de jár mű és in for má ci ós rend szer is le het tár gya. A ku ta tás el -
ren de lé sé nek kö re ki bő vül a ha tá lyos tör vény hez ké pest, így az ed di gi ese tek
mel lett ak kor is al kal maz ha tó, ha el ko boz ha tó, il let ve va gyon el kob zás alá eső
do log meg ta lá lá sá ra vagy in for má ci ós rend szer, il let ve adat hor do zó át vizs gá -
lá sá ra ve zet. Utób bi ab ban kü lön bö zik a „bi zo nyí tá si esz köz meg ta lá lá sa”
ese té től, hogy itt az eze ken az esz kö zö kön tá rolt elekt ro ni kus adat te kint he tő
bi zo nyí tá si esz köz nek, így a ki té tel kü lön tör té nő sze re pel te té se in do kolt.
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Le fog la lás

A Be. 151. § (1) alap ján a le fog la lás cél ja a bi zo nyí tá si esz köz biz ton ság ba
he lye zé se a bi zo nyí tás ér de ké ben, il let ve az el kob zás, va gyon el kob zás alá
eső dol gok biz to sí tá sa, és en nek ér de ké ben von ja el a ren del ke zé si jo got a
bir to kos tól. A jog in téz mény nek na gyon fon tos sze re pe van a kibertérben el -
kö ve tett bűn cse lek mé nyek ül dö zé sé ben az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok meg -
szer zé sé nek és meg őr zé sé nek egyik esz kö ze ként.

Ke mény vi ták foly nak az zal kap cso lat ban, hogy pon to san mit is kell az el -
já rás so rán le fog lal ni: a tel jes in for má ci ós rend szert, az adat hor do zót vagy
pe dig csak ma gát az ada tot. A ha tá lyos Be. 151. § (2) be kez dé se mind há rom -
ra le he tő sé get te remt, ez zel szé les moz gás te ret kí nál va a nyo mo zó ha tó ság -
nak. Az adat le fog la lá sát a 2013. évi CLXXXVI. tör vény 21. §-a il lesz tet te
be a tör vény szö ve gé be, 2014. ja nu ár 1-jei ha tál  lyal. Ezt meg elő ző en be vett
gya kor lat volt a szá mí tó gép egé szét le fog lal ni (sok szor a bün te tő el já rás
szem pont já ból lé nyeg te len hard ver esz kö zök kel, pél dá ul a mo ni tor ral, bil len -
tyű zet tel együtt), ké sőbb azon ban sok szor már csak a me rev le mezt, majd a
Be. mó do sí tá sa után csak ma gát az ada tot fog lal ták le. Vadász Viktor ugyan -
ak kor nem ért egyet ez zel a ten den ci á val, mi vel egy részt az el kö ve tés esz kö -
ze el kob zás alá esik, más részt ma gá ból a me rev le mez ből nem nyer he tő ki
min den in for má ció, amely fon tos le het az el já rás és a bi zo nyí tás folyamán.24

Ezek kel a meg ál la pí tá sok kal egyet ért ve el en ged he tet len meg je gyez ni, hogy
az adat le fog la lá sá nak ak kor le het iga zán je len tő sé ge, ha azt olyan rend szer re
al kal maz zák, amely nem az el kö ve tés esz kö ze volt, de va la mi lyen nyo mo zá -
si szem pont ból fon tos ada tot tar tal maz hat (pél dá ul a bűn cse lek mény ál tal
érin tett rend szer), hi szen eb ben az eset ben túl zott sé rel met okoz hat na a hasz -
ná ló nak a rend szer hos  szabb idő re tör té nő tel jes le fog la lá sa. A tör vény
ugyan ak kor nem él ez zel a dis tink ci ó val, így en nek ki dol go zá sa a gya kor lat -
ra vá ró fel adat.

En nek gya kor la ti vég re haj tá sá ra két fé le meg ol dás lé te zik: a rend szer
hely szí ni át vizs gá lá sa után meg ha tá roz zák az át má so lan dó ada tok kö rét vagy
pe dig az egész rend szer ről ké szí te nek hash kulc  csal el lá tott má so la tot, így
ga ran tál va az ada tok hitelességét.25 Előb bi mód szer ki sebb men  nyi sé gű in for -
má ció ese tén jól al kal maz ha tó, ugyan ak kor a bi zo nyí tás nál prob lé mát okoz -
hat, mi vel az ered mény már nem rep ro du kál ha tó az ere de ti rend szer ből.
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Adat hor do zók ön ma gá ban tör té nő le fog la lá sa is prob lé más le het, hi szen
ha a me rev le mezt el tá vo lít ják az egye di kör nye ze té ből, a prog ra mok nagy ré -
sze már nem lesz el in dít ha tó, va la mint a ver zió szám, és szá mos re le váns té -
nye ző se lesz már megállapítható.26 Az is el kép zel he tő, hogy a le fog lalt adat -
hor do zó in kom pa ti bi lis a vizs gá ló rend sze ré vel, és bi zo nyos esz kö zök nél
(pél dá ul RAID töm bök) az egy ség meg bon tá sa le he tet len né te szi az adat tar -
ta lom visszaállítását.27 Elő for dult, hogy bi zo nyos ada to kat nem köz vet le nül
az adat hor do zón, ha nem pél dá ul egy fel hő szol gál ta tást igény be vé ve tá rol -
nak, és eze ket az adott rend szer se gít sé gé vel le het a leg kön  nyeb ben el ér ni.

Ez alap ján egy ér tel mű en ki je lent he tő, hogy a nyo mo zás ér de ke it az szol -
gál ja leg in kább, ha az egész rend szert fog lal ja le a nyo mo zó ha tó ság, ez rá -
adá sul kü lö nö sebb in for ma ti kai szak ér tel met sem igé nyel. Fi gye lem be kell
azon ban ven ni, hogy egy tel jes rend szer le fog la lá sa sú lyos jog sér té sek kel, és
akár ká rok kal is jár hat. Egy részt a tech no ló gia fo lya ma tos avu lá sa mi at ti je -
len tős ér ték vesz tés ként va ló sul hat meg egy el hú zó dó el já rás, de akár egy vál -
lal ko zás mű kö dé sét is ellehetetlenítheti.28 Más részt, adat vé del mi szem pont -
ból is ag gá lyos le het a le fog la lás, fő ként ha az több sze mély ada ta it is
tar tal maz za. A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 90. sza ka sza
elő ír ja, hogy bűn ül dö zé si cél ra azok a sze mé lyes ada tok ke zel he tők, ame lyek
tény le ges ve szély el há rí tá sá hoz, il let ve meg ha tá ro zott bűn cse lek mény meg -
elő zé sé hez, fel de rí té sé hez, bi zo nyí tá sá hoz szük sé ge sek. Az adat vé del mi biz -
tos 2009-es ál lás fog la lá sá ban úgy ta lál ta, hogy az el já rás hoz nem szük sé ges
ada tok hoz va ló hoz zá fé rés csak ész sze rű idő tar tam ra kor lá toz ha tó, és az ügy -
ben fel ve tő dő fél éves le fog la lás már túl mu tat ezen.29

A fő prob lé mát vé le mé nyem sze rint az je len ti ez zel ös  sze füg gés ben, hogy
az ada to kat min den képp át kell vizs gál ni a bün te tő jo gi szem pont ból re le váns
in for má ci ók (pél dá ul gyer mek por nog rá fi át áb rá zo ló fel vé te lek) meg ta lá lá sa
és le fog la lá sa ér de ké ben. Kü lö nö sen igaz ez, ha fel te he tő, hogy az el kö ve tők
va la mi lyen mód szer rel, pél dá ul szteganográfiával igye kez tek lep lez ni
magukat.30 Így az el já ró ha tó ság min den képp meg is me ri az in for má ci ós rend -
szer ben ta lál ha tó ada to kat, le gye nek azok bár men  nyi re ér zé ke nyek. Mint ko -
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ráb ban utal tam már rá, ezek a rend sze rek, adat hor do zók olyan ada to kat tar -
tal maz hat nak, ame lyek alap ján a bir to kos tel jes éle te fel tér ké pez he tő. Sze mé -
lyes fel vé te lek, elekt ro ni kus szám lák és ban ki ki vo na tok, or vo si le le tek, val -
lá si, po li ti kai meg győ ző dés re uta ló in for má ci ók, szá mos egyéb ma gán jel le gű
adat ta lál ha tó a rend sze rek ben, és ál ta lá ban a hasz ná ló kap cso la ti kö re is fel -
tér ké pez he tő ezek alapján.31 A né met or szá gi szö vet sé gi al kot mány bí ró ság az
in for má ci ós tech ni ka sze mé lyi ség ki bon ta koz ta tá sá ra gya ko rolt nagy ha tá sa
mi att dön tött úgy 2008-ban, hogy új alap jog ként az in for má ci ós ön ren del ke -
zé si jog ból le ve ze ti az in for má ci ós rend szer bi zal mas sá gá hoz és in teg ri tá sá -
hoz va ló jogot.32 A dön tés kü lön té nye ző ként emel te ki azt a tényt is, hogy itt
akár har ma dik, a bün te tő el já rás ban nem érin tett sze mé lyek ada tai is meg is -
mer he tő vé vál nak.

Je len leg nincs a vi lá gon se hol olyan meg ol dás, amely ezt a sú lyos el len -
té tet fel ol da ná, és a ten den ci ák a le het sé ges kár mér sék lé se irá nyá ba mu tat -
nak. Az adat vé del mi biz tos 2009-es je len té se kap csán is mert té vált a ka pi -
tány sá gi rend őr sé gi gya kor lat is, amely sze rint a sze mé lyes ada tok hoz csak
az igaz ság ügyi in for ma ti kai szak ér tő, az ügy elő adó ja és elöl já rói fér het nek
hoz zá, és olyan vizs gá la ti kör nye zet ben dol goz nak, ahon nan ki zár ják az
illetékteleneket.33 A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da gya kor la ta alap ján a le fog lalt
rend szer ről tel jes má so la tot ké szí te nek, és en nek át vizs gá lá sá ra ke rül sor az
el já rás ban, ami szin tén kor lá toz za az ér zé keny ada tok hoz hoz zá fé rő sze mé -
lyek kö rét. Je len leg úgy tű nik, hogy nem zár ha tó ki tel je sen ezen ada tok meg -
is me ré se a bün te tő el já rás so rán, így a leg jobb meg ol dás va ló ban az azok hoz
hoz zá fé rők kö ré nek mi nél erő tel je sebb szű kí té se.

Az új Be. által hozott változások

Az új Be. szá mos vál to zást hoz a le fog la lás kap csán, el ső sor ban az elekt ro ni -
kus bi zo nyí ték gyűj tés sel ös  sze füg gés ben. A tör vény elő ször az ál ta lá nos sza -
bá lyo kat tar tal maz za, majd kü lön fog lal ko zik az ok irat, il let ve az elekt ro ni -
kus adat le fog la lá sá ról. A 308. § (3) be kez dé sé ből ki ke rült a ko ráb bi hár mas
fel so ro lás, a tör vény már nem ne ve sí ti kü lön a rend szert és az adat hor do zót,
csak az elekt ro ni kus ada tot mint a le fog la lás tár gyát. 
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za Peszleg Ti bor is. Lásd Peszleg Ti bor: i. m. 23. o.
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Új sza bály ként ke rült a 309. § (3) be kez dé sé be a vád eme lés előtt ki zá ró lag
ügyész, azt kö ve tő en bí ró ál tal el ren del he tő le fog la lás kö ré be a cím zett nek még
nem to váb bí tott, elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás so rán to váb bí tan dó köz lés
vagy kül de mény, ame lyet a jog al ko tó a pos tai kül de mé nyek től kü lön ke zel. A
gya kor lat ban nem vi lá gos, mi te kint he tő még el nem kül dött elekt ro ni kus köz -
lés nek, ahogy a to váb bí tott nak te kin ten dő ség idő pont ját se ha tá roz zák meg, és
e kér dé sek re vo nat ko zó an az in do ko lás sem tar tal maz irány mu ta tást.

A le fog la lást fő sza bály ként bir tok ba vé tel lel kell vég re haj ta ni, ez alól az
új Be. 311. § (2) bek. há rom ki vé telt is mer. A le fog la lást az érin tett őri ze té -
ben ha gyás sal vagy a meg őr zés más mó don tör té nő biz to sí tá sá val le het vég -
re haj ta ni, ha

– a do log bir tok ba vé tel re nem al kal mas;
– a do log vagy elekt ro ni kus adat bir to ko sá nak, ke ze lő jé nek azok hasz ná la tá -

hoz fű ző dő ér de ke ezt in do kol ja; vagy
– más fon tos ok ezt szük sé ges sé te szi.

Ez az in for má ci ós rend szer ben tá rolt adat meg őr zé sé re kö te le zés kény szer in -
téz ke dés hez ha son ló meg ol dás, ahol szin tén a bir to kos vagy ke ze lő őri ze té -
ben hagy ják az ada to kat. A ha son ló sá got to vább erő sí ti, hogy a tör vény
316. §-a im már nem önál ló kény szer in téz ke dés ként, ha nem a le fog la lás ré -
sze ként sza bá lyoz za a meg őr zés re kö te le zést. Az in do ko lás sze rint en nek
alap ja az, hogy ez a le fog la lás sal ana lóg kény szer in téz ke dés. A ket tő kö zött
a fő kü lönb ség azon ban az, hogy míg a meg őr zés re kö te le zés a ha tá lyos sza -
bá lyo zás hoz ha son ló an leg fel jebb há rom hó na pig, il let ve az át vizs gá lá sig
tart hat, ad dig itt nem sze re pel ilyen ki té tel.

A tör vény 315. §-a a ha tá lyos Be.-nél jó val rész le te seb ben tar tal maz za az
elekt ro ni kus adat le fog la lá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat. A sza kasz (1) be -
kez dé se alap ján elekt ro ni kus adat le fog la lá sá nak mód ja le het

– elekt ro ni kus adat ról má so lat ké szí té se;
– elekt ro ni kus adat át he lye zé se;
– in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó tel jes tar tal má ról tör té nő má so lat

ké szí té se;
– in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó le fog la lá sa;
– egyéb, jog sza bály ban meg ha tá ro zott mód.

A tör vény in do ko lá sá ból ki tű nik, hogy a kü lön bö ző mód sze rek kö zött fo ko -
za tos ság áll fenn, és ezt a sza kasz to váb bi ren del ke zé sei is meg erő sí tik. A pa -
ra gra fus (4) be kez dé se sze rint a le fog la lást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a bün -
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te tő el já rás cél já ból szük ség te len elekt ro ni kus adat ra le he tő leg ne ter jed jen ki,
il let ve az ilyen elekt ro ni kus ada tot a leg rö vi debb ide ig érint se. Az (5) be kez -
dés ha tá roz za meg, mely ese tek ben le het sé ges az egész rend szert vagy adat -
hor do zót le fog lal ni: ha el ko boz ha tó, il let ve va gyon el kob zás alá esik; ha tár -
gyi bi zo nyí tá si esz köz ként bír je len tő ség gel; vagy ha a bi zo nyí tás ér de ké ben
elő re nem meg ha tá roz ha tó vagy je len tős men  nyi sé gű elekt ro ni kus adat át -
vizs gá lá sá ra van szük ség. Az ér dek sé re lem to váb bi mér sék lé sét cé loz za a (6)
be kez dés, amely sze rint ilyen ese tek ben az elekt ro ni kus adat tal ren del kez ni
jo go sult ké ré sé re má so la tot kell ké szí te ni az ál ta la meg je lölt elekt ro ni kus
adat ról, amen  nyi ben ez a bün te tő el já rás ér de két nem ve szé lyez te ti. Utób bi,
mi vel nem a le fog lalt rend szer bir to ko sát, ha nem az adat tal ren del kez ni jo go -
sul tat ne ve zi meg ké rel me ző ként, le he tő vé te szi, hogy mind azok a nyo mo zó
ha tó ság hoz for dul ja nak, aki knek ada tát az adott rend szer ben vagy adat hor do -
zón tá rol ták.

Bi zo nyos kér dé sek ben azon ban az új Be. sem ad irány mu ta tást, így pél dá -
ul ar ra vo nat ko zó an, hogy ha az in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó és az
adat más tu laj do na, il let ve ha egy rend szer több sze mély ada ta it is tar tal maz -
za (pél dá ul egy szer ver gép), ak kor me lyik re kell el ren del ni a le fog la lást.
Prob lé ma le het ilyen eset ben an nak el dön té se is, hogy ki nek ad a tör vény jog -
or vos la ti le he tő sé get. Ugyan is, ha a rend szer re néz ve ren de lik el a le fog la lást,
ak kor a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta csak an nak tu laj do no sá ra vo nat ko zó an
tar tal maz köz vet len ren del ke zést, de az adat tu laj do no sá ra nem, így a ha tá -
lyos Be. 195. §-a alap ján csak ő jo go sult pa naszt ten ni. 

Bitcoin lefoglalása

Fon tos új vál toz ta tást je lent még az új Be. 315. sza kasz (2) be kez dé se, amely -
ben a fi ze tés re hasz nált elekt ro ni kus adat le fog la lásá ról ta lál ha tó ren del ke zés.
En nek meg ér té sé hez fon tos meg vizs gál ni, pon to san mit is ér tünk az elekt ro -
ni kus pénz fo gal mán. Több fé le de fi ní ció lé te zik er re mind a szak iro da lom -
ban, mind jogszabályokban34, én ezek kö zül az elekt ro ni kus pénz-ki bo csá tó
in téz mé nyek te vé keny sé gé nek meg kez dé sé ről, foly ta tá sá ról és prudenciális
fel ügye le té ről szó ló 2009/110/EK irány el vet emel ném ki, amely sze rint az
elekt ro ni kus pénz a ki bo csá tó val szem be ni kö ve te lés ál tal meg tes te sí tett,
elekt ro ni ku san tá rolt – ide ért ve a mág ne ses tá ro lást is – mo ne tá ris ér ték, ame -
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lyet pénz esz köz át vé te lé vel bo csá ta nak ki. Az egyik leg is mer tebb a bitcoin,
amely peer-to-peer há ló za ti mű kö dé si el vű nyílt for rás kó dú úgy ne ve zett krip-
tovaluta, amely nek alap ja szá mí tás tech ni kai rend sze rek erő for rá sa. Ma ga a
bitcoin egy ge ne rált adat, amely ma te ma ti kai al go rit mus sal ke let ke zik a
tranz ak ci ók fel dol go zá sa és jó vá ha gyá sa ré vén (ezt ne ve zik bányászásnak).35

A bitcoin azon ban nem te kint he tő ál ta lá nos ér te lem ben elekt ro ni kus pénz nek,
hi szen nincs ki bo csá tó ja, sem mi lyen szer ve zet nem gya ko rol fel ügye le tet
felet te, és nem áll mö göt te sem mi lyen va gyo ni fedezet.36 A bitcoin tel jes ano -
ni mi tást ad a hasz ná lók nak, így sok eset ben kü lön bö ző bűn cse lek mé nyek so -
rán hasz nál ják fel azt, ami ér te lem sze rű en a ha tó sá gok fi gyel mét is rá irá nyít -
ja a je len ség re.

A fő prob lé mát a bitcoinnal – és min den más, ha son ló tech no ló gi án ala -
pu ló vir tu á lis pénz zel – kap cso la to san a hi ány zó jo gi dog ma ti ka je len ti, hi -
szen mint Szathmáry is rá mu tat, va gyon el kob zás vagy pol gá ri jo gi igény biz -
to sí tá sa ér de ké ben tör té nő biz to sí tá sa tu laj don kép pen le gi ti mál ja azt.37 Az új
Be. 315. § (2) be kez dé se úgy sza bá lyoz za a kér dést, hogy a fi ze tés re hasz nált
elekt ro ni kus adat le fog la lá sát le he tő vé te szi, vég re haj tá sá ról pe dig úgy ren -
del ke zik, hogy an nak so rán az elekt ro ni kus adat tal olyan mű ve le tet vé gez -
nek, amely meg aka dá lyoz za az érin tett nek az elekt ro ni kus adat ál tal ki fe je -
zett va gyo ni ér ték fe let ti ren del ke zé si le he tő sé gét. A tör vény nem ne ve sí ti
ki fe je zet ten a bitcoint, és az in do ko lás is csak pél dá ló zó jel leg gel em lí ti, de
el ter jedt sé ge mi att ki je lent he tő, hogy a ren del ke zés ap ro pó ját a kriptovaluta
egy re in kább el ter jedt hasz ná la ta ad ta.

Elekt ro ni kus adat meg őr zé sé re kö te le zés 

Eredete, fogalma

A jog in téz mény alap ja az Eu ró pa Ta nács 2001-es, Bu da pes ten alá írt, a szá mí -
tás tech ni kai bű nö zés ről szó ló egyez mény 16. cik ke, amely a tá rolt szá mí tás -
tech ni kai adat gyors meg őr zé se el ne ve zést kap ta. Ez elő ír ja a tag ál lam ok nak,
hogy te gyék le he tő vé az il le té kes ha tó sá gok szá má ra szá mí tás tech ni kai ada tok
meg őr zé sé nek el ren de lé sét. A sze mély, aki nek el len őr zé se alatt vagy bir to ká -
ban az ada tok van nak, leg fel jebb ki lenc ven na pig kö te lez he tő meg őr zés re. A
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jog in téz mény a le fog la lás sal el len tét ben nem von ja el az adat bir tok lá sá nak jo -
gát a kö te le zet től. Fon tos sa já tos sá ga még az is, hogy nem csak bi zo nyí tá si
esz kö zök re, de az azok be gyűj té se ér de ké ben a bűn cse lek mén  nyel ös  sze füg -
gés be hoz ha tó bár mi lyen más adat ra is kiterjed.38

A ma gyar Be.-be a 2002. évi I. tör vény ve zet te be a jog in téz ményt szá mí -
tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tok meg őr zé sé re kö te le zés cím alatt,
amely 2003. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba, a tör vény egé szé vel együtt. A Be.
158/A §-ban sza bá lyo zott kény szer in téz ke dés el ne ve zé se a be ve ze té se után tíz
év vel meg vál to zott, és a „számítástechnikai rendszer útján rögzített” he lyé re
az „információs rendszerben tárolt” ki fe je zés ke rült (2013. évi CLXXXVI.
tör vény 72. §), mi vel ez utób bi jó val tá gabb meg fo gal ma zás, és a jog al ko tó
így iga zo dott a tech ni ka fej lő dé se ál tal tá masz tott kihívásokhoz.39 Hi szen nap -
ja ink ban már nemcsak szá mí tó gé pek, de más esz kö zök is érin tet tek le hetnek
a kiberbűnözésben, pél dá ul az okostelefonok. Az új Be. 316. §-a is mét vál toz -
tat a meg ne ve zé sen, és az elekt ro ni kus adat meg őr zé sé re kö te le zést hasz nál ja,
amely össz hang ban áll a tör vény töb bi vál toz ta tá sá val, va gyis az elekt ro ni kus
adat mint bi zo nyí tá si esz köz meg je le né sé vel.

A jog in téz mén  nyel kap cso la tos fo gal mi prob lé mák ko ráb ban is je len vol -
tak, így pél dá ul a nyo mo zás rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM ren de let (a to váb bi ak ban: Nyor.) 84. §-a még min dig a kény szer in -
téz ke dés 2013 előt ti el ne ve zé sét hasz nál ja. Ha son ló mó don fel ve ti a mó do sí -
tás igé nyét az új Be. meg vál to zott el ne ve zé se is. A 2013. évi CLXXXVI. tör -
vény a Btk. mó do sí tá sá val a 287. §-ban sza bá lyo zott zár tö rés tény ál lá sát
mó do sít va kri mi na li zál ta az in for má ci ós rend szer ben tá rolt ada tok meg őr zé -
sé re kö te le zés sel érin tett adat jo go su lat lan sze mély szá má ra tör té nő meg is -
mer he tő vé té te lét, el já rás aló li el vo ná sát, il let ve mó do sí tá sát.

Szabályai

Az in for má ci ós rend szer ben tá rolt adat meg őr zé sét a nyo mo zó ha tó ság, az
ügyész és a bí ró ság ren del he ti el, ez zel ide ig le ne sen kor lá toz va az adat bir to -
ko sá nak, fel dol go zó já nak, va la mint ke ze lő jé nek az adat fe let ti ren del ke zé sét.
A Nyor. 84. §-a alap ján az el ren de lő ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a meg őr -
zen dő ada tok kö rét, a Be. 158/A § meg ha tá ro zott be kez dé se i ben fog lalt kö te -
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le zett sé ge ket, va la mint fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás vagy idő bé -
lyeg ző hasz ná la ta ese tén az er re tör té nő uta lást. Ez utób bi ra nem ta lál ha tó
uta lás a Be. szö ve gé ben, gya kor la ti lag an nak iga zo lá sá ra szol gál, hogy az el -
he lye zé se ide jén az ada tok vál to zat lan for má ban lé tez tek. A fo ko zott biz ton -
sá gú elekt ro ni kus alá írást az elekt ro ni kus ügy in té zés és a bi zal mi szol gál ta -
tá sok ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2015. évi CCXXII. tör vény 1. § 22. pont ja
a bel ső pi a con tör té nő elekt ro ni kus tranz ak ci ók hoz kap cso ló dó elekt ro ni kus
azo no sí tás ról és bi zal mi szol gál ta tá sok ról 910/2014/EU ren de let re uta lás sal
ha tá roz za meg. En nek 26. cik ke sze rint a fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus
alá írás

– ki zá ró lag az alá író hoz köt he tő;
– al kal mas az alá író azo no sí tá sá ra;
– olyan, elekt ro ni kus alá írás lét re ho zá sá hoz hasz nált ada tok fel hasz ná lá sá val

al kot ják meg, ame lye ket az alá író nagy meg bíz ha tó ság gal ki zá ró lag sa ját
ma ga hasz nál hat;

– olyan mó don kap cso ló dik azok hoz az ada tok hoz, ame lye ket alá ír tak ve le,
hogy az ada tok min den ké sőb bi vál to zá sa nyo mon kö vet he tő.

Ha az ada tok ki zá ró lag egy bel ső há ló za ton (intranet) el ér he tők, ak kor a rend -
szer gaz dát kell kö te lez ni a megőrzésükre.40

A kény szer in téz ke dés cél ja na gyobb men  nyi sé gű adat biz to sí tá sa a nyo -
mo zó ha tó ság szá má ra át vizs gá lás cél já ból. En nek oka, hogy je len tő sebb
adat hal maz ra nem ren del he tő el le fog la lás, hi szen meg ha tá roz ha tat lan, mely
ada tok szükségesek41, és en nek tech ni kai vég re haj tá sa is je len tős prob lé mák -
ba üt köz ne. A Be. 158/A § (7) be kez dés ből ki tű nik, hogy az el ren de lés után
az el ren de lő nek ha la dék ta la nul meg kell kez de nie az ada tok át vizs gá lá sát, és
en nek nyo mán az ada tot in for má ci ós rend szer be vagy más adat hor do zó ra tör -
té nő át má so lás sal le fog lal ni.

Ez elő nyös le het a nyo mo zó ha tó ság szá má ra, hi szen nem kell na gyobb
mennyi sé gű adat le fog la lá sá ról gon dos kod ni uk, és a kö te le zett szá má ra is,
mi vel a le fog la lás sal el len tét ben itt hoz zá fér het a kény szer in téz ke dés ál tal
érin tett ada tok hoz. A (3) be kez dés alap ján azon ban kö te les az ada tot vál to zat -
la nul meg őriz ni, és – szük ség ese tén más adat ál lo mány tól el kü lö nít ve – gon -
dos kod ni an nak biz ton sá gos tá ro lá sá ról. Ezen kí vül meg kell aka dá lyoz nia az
adat meg vál toz ta tá sát, tör lé sét, meg sem mi sü lé sét, to váb bí tá sát, má so lat jo -
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go su lat lan ké szí té sét, il let ve az adat hoz va ló jo go su lat lan hoz zá fé rést. A
Nyor. 85. §-a ar ról ren del ke zik, hogy a vég re haj tás ról jegy ző köny vet kell fel -
ven ni. A Be. 158/A § (4) be kez dé se to váb bi kö te le zett ség ként ál la pít ja meg a
meg őr zés re kö te le zett ré szé re, hogy tá jé koz tas sa az el ren de lőt ar ról, ha az
érin tett ada tot jo go su lat la nul meg vál toz tat ták, tö röl ték, át má sol ták, to váb bí -
tot ták, meg is mer ték, vagy ha ezek meg kí sér lé sé re uta ló je let ész lelt.

Mind ezek ből kö vet ke zik, hogy el ren de lés re csak az el kö ve tés ben nem
érin tett sze mé lyek ese tén ke rül sor, hi szen egyéb ként az el já rás si ke rét ve szé -
lyez tet né az ada tok bir to kos ren del ke zé si kö ré ben tör té nő ha gyá sa. Er re utal a
Kú ria vo nat ko zó íté le te is42, amely ki mond ja, hogy va la ki „a számára egyéb -
ként terhelő adatok megőrzésére nem kötelezhető”. A gya kor lat is ab ba az
irány ba mu tat, hogy csak a bűn cse lek mény ben nem érin tett szá mí tó gé pek ese -
tén ír ják elő az ada tok meg őr zé sé re kö te le zést, míg egyéb ese tek ben le fog la -
lás ra ke rül sor.43

Mi vel a kö te le zett ál ta lá ban nem kap cso ló dik a bün te tő el já rás hoz, így a
mél tá nyos ság kü lö nö sen fon tos sze re pet kap. Akár csak más, bi zo nyí té kok
be szer zé sé re és biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kény szer in téz ke dé sek ese tén, itt is
hang sú lyo san meg je le nik a kö te le zett kí mé le té nek szán dé ka. Egy részt a Be.
158/A § (8) be kez dé se ki lenc ven nap ban ma xi mál ja a meg őr zé si kö te le zett -
ség idő tar ta mát, más részt a (4) be kez dés le he tő sé get te remt ar ra, hogy ha az
adat ere de ti he lyen tör té nő meg őr zé se a fő te vé keny sé get je len tő sen za var ná,
ak kor az el ren de lő en ge dé lyé vel az ada to kat má sik adat hor do zón vagy rend -
szer ben is tá rol hat ja.

Elekt ro ni kus adat ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té te le

A tartalombűncselekmények el le ni fel lé pés szük sé ges le het, kü lö nö sen az
olyan sú lyo san sér tő tar tal mak ese tén, mint a gyer mek por no grá fia. En nek
nap ja ink ban pre fe rált esz kö ze a tar ta lom szű rés, va gyis a jog sér tő tar tal mak ki -
szű ré se, majd el tá vo lí tá sa vagy más mó don tör té nő el ér he tet len né té te le. A
gyer me kek sze xu á lis bán tal ma zá sa, sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa és a gyer mek -
por no grá fia el le ni küz de lem ről szó ló 2011/93/EU irány el ve a gyer mek por -
nog rá fi át tar tal ma zó vagy azt ter jesz tő weboldalak el le ni in téz ke dé sek cí met
vi se lő 25. cik ke te remt le he tő sé get az ál la mi tar ta lom szű rés be ve ze té sé re. A
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cikk (2) be kez dé se ugyan is ki mond ja, hogy a tag ál lam ok – át lát ha tó el já rás
ke re té ben, a meg fe le lő ga ran ci ák mel lett, ará nyos és szük sé ges mó don – in -
téz ke dé se ket te het nek a gyer mek por nog rá fi át tar tal ma zó vagy azt ter jesz tő
weboldalakhoz va ló hoz zá fé rés meg gát lás ára.

Az e ren del ke zés nek va ló meg fe le lés ér de ké ben ke rült be a Btk. ha tály ba -
lé pé sé vel egy idő ben, 2013. jú li us 1-jei ha tál  lyal a Btk. 77. §-ba in téz ke dés -
ként az adat vég le ges hoz zá fér he tet len né té te le, va la mint en nek el já rás jo gi
pár ja ként a Be. 158/B–D §-ba kény szer in téz ke dés ként az elekt ro ni kus adat
ide ig le nes hoz zá fér he tet len né tétele.44 Utób bi val a jog al ko tói cél az volt,
hogy még a bün te tő el já rás ide je alatt meg szün tet he tő le gyen a jog sér tő ál la -
pot. A 158. § (1) be kez dé se úgy ha tá roz za meg a kény szer in téz ke dést, mint
az elekt ro ni kus hír köz lő há ló zat út ján köz zé tett adat fe let ti ren del ke zé si jog
ide ig le nes kor lá to zá sát, és az adat hoz va ló hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá -
lyo zá sát. A kény szer in téz ke dés kap csán fo gal mi pon tat lan ság ér he tő tet ten:
míg a kény szer in téz ke dés el ne ve zé se „elektronikus adat ideiglenes hozzá fér -
he tetlenné tétele”, ad dig a cím, amely alá tar to zik, az „elektronikus hír köz lő
hálózat útján közzétett adat” fo gal mát hasz nál ja. Mint a be kez dés ből is ki tű -
nik, a ket tő a tör vény sze rint fel cse rél he tő, mind azo nál tal az el té rő el ne ve zés
hasz ná la ta in do ko lat lan, és va ló szí nű leg jog al ko tói fi gyel met len ség kö vet -
kez mé nye.

A kény szer in téz ke dés el ren de lé sé nek fel tét ele it a pa ra gra fus (2) be kez dése
tar tal maz za. E sze rint az adat ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té te le al kal ma zá sá -
nak ak kor van he lye, ha az el já rás olyan köz vád ra ül dö zen dő bűn cse lek mény
mi att fo lyik, amel  lyel kap cso lat ban elekt ro ni kus adat vég le ges hoz zá fér he tet -
len né té te lé nek van he lye, és az a bűn cse lek mény foly ta tá sá nak meg aka dá lyo -
zá sá hoz szük sé ges. A Btk. 77. § (1) be kez dé se alap ján vég le ge sen hoz zá fér he -
tet len né kell ten ni az olyan elekt ro ni kus ada to kat,

– amely nek hoz zá fér he tő vé té te le vagy köz zé té te le bűn cse lek ményt va ló sít
meg;

– ame lyet a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak; vagy
– amely bűn cse lek mény el kö ve té se út ján jött lét re.

A Be. 159/C § (1) be kez dé se alap ján a kény szer in téz ke dés kö te le zett je nem
az adat bir to ko sa, ha nem a tárhelyszolgáltató, az ő együtt mű kö dé se hí ján pe -
dig az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó. A köz ve tí tő szol gál ta tó fo gal mát az
elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da -
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lom mal ös  sze füg gő szol gál ta tá sok egyes kér dé se i ről szó ló 2001. évi CVIII.
tör vény 2. § l) pont ja ha tá roz za meg, en nek a kör nek a ré sze az igény be ve -
vő ál tal biz to sí tott in for má ci ót tá ro ló tárhelyszolgáltató is. Mi vel mind a Be.,
mind az e tör vény 12/A §-a is csak ezt a szű kebb kört je lö li ki a kény szer in -
téz ke dés kö te le zett je ként, ar ra más köz ve tí tő szol gál ta tók (pél dá ul gyor sí tó -
tá rat kí ná ló) nem kötelezhetők.45

A Be. 158/B § (4) be kez dé se alap ján a kény szer in téz ke dés el ren del he tő
elekt ro ni kus adat ide ig le nes el tá vo lí tá sá val (158/C §), il let ve elekt ro ni kus
adat hoz va ló hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sá val (158/D §), és a ren -
del ke zést a ma gyar jog rend be be ik ta tó 2013. évi LXXVIII. tör vény in do ko lá -
sa egy ér tel mű vé te szi a ket tő kö zöt ti fo ko za tos ság meglétét.46 A tör vény az el -
tá vo lí tást pre fe rál ja, és a bí ró ság elő ször a tárhelyszolgáltatót kö te le zi a
tar ta lom el tá vo lí tá sá ra, ami nek egy mun ka na pon be lül ele get kell ten nie. A ha -
tá ro zat tar tal mát az 11/2014. (XII. 13.) IM ren de let 142. §-a tar tal maz za, e sze -
rint az elekt ro ni kus adat for rá sát a kö vet ke zők meg adá sá val kell azo no sí ta ni:

– IP-cím ipv4 vagy ipv6 szab vány sze rint és alhálózati maszk;
– doménnév;
– URL-cím;
– portszám.

A szol gál ta tó kö te le zett sé ge nem csak az adat el tá vo lí tá sá ra, de a Be. 158/C §
(4) be kez dé se alap ján az adat vis  sza ál lí tá sá ra is ki ter jed, a ha tá ro zat köz lé sé -
től szá mí tott egy mun ka na pon be lül. A bí ró ság a (2) be kez dés alap ján el ren -
de li az adat vis  sza ál lí tá sát, amen  nyi ben meg szűnt az el ren de lés oka, vagy ha
meg szün te tik a nyo mo zást, és nem ren de lik el a Btk. 77. § sze rin ti vég le ges
hoz zá fér he tet len né té telt. Ha son ló an meg szű nik az ide ig le nes el tá vo lí tás,
hogy ha be fe je ző dik a bün te tő el já rás. Amen  nyi ben a szol gál ta tó va la mely kö -
te le zett sé gét el mu laszt ja tel je sí te ni, rend bír ság gal sújt ha tó, amely nek ös  sze -
ge el tér a rend bír ság ál ta lá nos sza bá lya i nál meg ha tá ro zot tól.

Ha a tárhelyszolgáltató el tá vo lí tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te vagy az
el tá vo lí tás ra vo nat ko zó an kül föl di jog se gély irán ti meg ke re sés har minc na -
pon be lül nem ve ze tett ered mény re, ak kor a Be. 158/D § (1) bek. b) pont já -
ban ta xa tí ve fel so rolt ki lenc bűn cse lek mé nyi kör ese tén he lye van a hoz zá fé -
rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sa el ren de lé sé nek. En nek kö te le zett je már nem
a tárhelyszolgáltató, ha nem az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók, a vég re -
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haj tást pe dig a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság fel ügye li, a ha tá ro zat
és az elekt ro ni kus adat el éré sé nek a köz pon ti elekt ro ni kus hoz zá fér he tet len -
né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sá ban tör té nő rögzítéssel.47

Az új Be. 335–338. §-a tar tal maz za a kény szer in téz ke dés re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat. Az ész re ve he tő leg na gyobb kü lönb ség, hogy már éle sen el kü lö nül
egy más tól az adat ide ig le nes el tá vo lí tá sa és a hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka -
dá lyo zá sa. A fe je zet el ső ré sze a két el ren de lé si mód kö zös sza bá lya it tar tal -
maz za, majd ezt kö ve tő en kü lön-kü lön fog lal ko zik a spe ci fi kus sza bá lyok kal.
A hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sá nak szö ve ge zé se mó do sult, és vé le -
mé nyem sze rint a zárt bűn cse lek mé nyi lis ta elő rébb he lye zé se, és az ed dig ne -
he zen ért he tő en meg fo gal ma zott két kon junk tív fel té tel egy ben tör té nő meg -
fo gal ma zá sa mind dog ma ti ka i lag, mind köz ért he tő ség szem pont já ból is jó val
elő nyö sebb szer kesz té si megoldás.48 A lé nye gi vál to zá sok kö ré ben ki eme len -
dő, hogy a hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sát meg elő ző el tá vo lí tás si ker te len sé gé -
vel kap cso la tos lis tát két új té tel lel is ki egé szí ti a tör vény. Így meg ala poz hat -
ja az al kal ma zá sát az is, ha az el tá vo lí tás ra kö te le zett azo no sí tá sa le he tet len
vagy arány ta lan ne héz ség gel jár na, il let ve ha az elekt ro ni kus adat ide ig le nes
el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó an a kül föl di ha tó ság jog se gély irán ti meg ke re sé sé től
ered mény nem vár ha tó vagy a meg ke re sés arány ta lan ne héz ség gel jár na.

A jog in téz ményt már ja vas lat ként va ló fel ve té sé nek pil la na tá tól kezd ve
ke mény vi ták övez ték. Egye bek kö zött a Tár sa ság a Sza bad ság jog okért
(TASZ) ré szé ről, amely túl sá go san tág nak gon dol ta az el tá vo lít ha tó tar tal mak
meg ha tá ro zá sát, és zárt fel so ro lást ja va solt al kal maz ni, amely vég ső so ron
meg is je lent a fo ko za tos ság formájában.49 Azon ban míg a té te les fel so ro lás
kez det ben a gyer mek por nog rá fi át, az ál lam el le ni bűn cse lek ményt és a ter -
ror cse lek ményt fog lal ta ma gá ban, ké sőbb a 2015. évi LXXVI. tör vény tá gí -
tot ta en nek kö rét, így nap ja ink ban már ki lenc bűn cse lek mény ese tén ren del -
he tő el az ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té tel. A leg na gyobb vi tát az
internetes tar ta lom szű rés szó lás sza bad sá got be fo lyá so ló le het sé ges kö vet -
kez mé nyei szül ték, hi szen a jog in téz ményt a vi lág szá mos or szá gá ban – mint
pél dá ul Orosz or szág, Kí na és Tö rök or szág – hasz nál ják kü lön bö ző mér té kű
po li ti kai cen zú rá ra. Ha zánk ban – mi vel a ha tá ro za to kat tá ro ló köz pon ti elekt -
ro ni kus hoz zá fér he tet len né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sa csak a Nem ze ti Mé -
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dia- és Hír köz lé si Ha tó ság és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók szá má -
ra hoz zá fér he tő – hi ány zik a jog in téz mény fe let ti tár sa dal mi kont roll, ami ag -
gá lyo kat vet fel. To váb bi prob lé ma a rend szer tech ni kai ki for rat lan sá ga, és a
jog in téz mény ki for rat lan sá gát mu tat ja az is, hogy 2016-ban a köz pon ti elekt -
ro ni kus hoz zá fér he tet len né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sá nak rend sze ré ben
nul la be jegy zés szerepelt.50

Mind amel lett tech ni kai ne héz sé gek is bő sé ge sen fel ve tőd nek, így pél dá -
ul, hogy a szű rés tech ni ká já tól füg gő en nagy az esé lye an nak, hogy túl szű rés
(va gyis nem jog sér tő tar tal mak kor lá to zá sa), il let ve alul szű rés (jog sér tő tar -
tal mak to vább ra is el ér he tők) va ló sul jon meg. A szű rés be ve ze té se pon to san
ezen bu kott meg Németországban.51 Ez a faj ta hi ba le he tő ség ki ke rül he tő, ha
– mint azt pél dá ul vé le mé nyé ben a TASZ is meg fo gal maz za – a hoz zá fér he -
tet len né té tel csak az URL-címre ter jed ki. Ugyan ak kor ez a meg ol dás a leg -
kön  nyeb ben ki játsz ha tó, hi szen ele gen dő a tar tal mat egy sze rű en más URL-
címre moz gat ni, hogy új ra min den hol, bár ki szá má ra el ér he tő vé vál jon.
Gaiderné Hartmann Tímea és Ficsór Gabriella vé le mé nye sze rint azon ban
ez ki küsz öböl he tő len ne az zal, ha a bí ró sá gi ha tá ro zat nem a hoz zá fér he tet -
len né ten ni ren delt adat el érés út ját, ha nem az adat tar tal mat je löl né meg.52

A leg sú lyo sabb gond azon ban, hogy a tar ta lom szű rés nap ja ink ra egy re ke -
vés bé al kal mas az ere de ti leg ki je lölt cél já ra, az online gyer mek por no grá fia el -
le ni fel lé pés re, hi szen an nak fő te rü le te már nem a tar ta lom szű rés ál tal érin tett
nyílt web. A jog in téz mény ál tal érin tett te rü le tek fo lya ma tos ki ter jesz té se (pél -
dá ul a til tott sze ren cse já ték-szer ve zést meg va ló sí tó és a ha mis vagy nem en ge -
dé lye zett gyógy szert for gal ma zó ol da lak ra) is egy re in kább el to ló dást mu tat az
ere de ti al kal ma zá si kör től, és en nek kap csán so kan ki fe jez ték az aggályaikat.53

Ös  szeg zés

Ta nul má nyom ban igye kez tem át fo gó ké pet nyúj ta ni a kibertérben el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek kel kap cso lat ban al kal maz ha tó kény szer in téz ke dé sek sza -
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 50 Gyöm bér Bé la: Így mű kö dik az ál la mi internetcenzúra Ma gyar or szá gon. 2017 
     https://jogalappal.hu/igy_mukodik_az_internetcenzura_magyarorszagon/  
 51 Par ti Ka ta lin: „10 do log, amit utá lok ben ned”, avagy a kor mány za ti szin tű internet-blokkolás kri ti ká-

ja a né met tör vény kap csán. Infokommunikáció és Jog, 2010/38., 97–98. o.
 52 Gaiderné Hartmann Tí mea: i. m. 115. o.
 53 Detrekői Zsu zsa: Blok ko lás Ma gyar or szá gon – ho gyan ju tot tunk el a gyer mek por no grá fia el le ni küz -

de lem től a sze ren cse já ték-ol da lak blok ko lá sá ig. Infokommunikáció és Jog, 2014/60., 185–187. o.;
Tóth Fan ni: i. m. 85. o.
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bá lya i ról, ki hí vá sa i ról, eset le ges hi bá i ról. Mint a bün te tő el já rás-jog sok más,
a di gi tá lis for ra da lom ál tal érin tett te rü le tén, itt is el en ged he tet len a tech ni ka
fej lő dé sé vel egy szer re tör té nő ha la dás, még hoz zá úgy, hogy ne szü les sen be -
lő le túl zot tan nagy ter je del mű és kö vet he tet len, és így al kal maz ha tat lan jog -
anyag.

Vé le mé nyem sze rint az új Be. sza bá lyo zá sa szin te min den kap cso ló dó
jog in téz mény nél a meg fe le lő irány ba tett lé pé se ket, rég óta fenn ál ló dog ma ti -
kai vi tá kat és ne he zen meg ítél he tő hely ze te ket szün tet ve meg. Pél da ként em -
lí te ném az elekt ro ni kus adat önál ló bi zo nyí tá si esz köz ként va ló meg je le né sét,
il let ve az ada tok le fog la lá sá val kap cso la tos sza bá lyok sok kal rész le te sebb ki -
dol go zá sát.

Bi zo nyos kér dé sek ben azon ban nem tar tal maz új ren del ke zé se ket a tör -
vény, így pél dá ul ar ra, a min den na pi élet ben gyak ran elő for du ló eset re, ami -
kor más az in for má ci ós rend szer és az adat tu laj do no sa, il let ve több sze mély
ada tai is ugyan ab ban a rend szer ben ta lál ha tók. Ez kü lö nö sen a le fog la lás nál
idéz het elő jo gi lag ne he zen fel old ha tó hely ze te ket. Mind amel lett, ahogy az új
Be. is bi zo nyít ja, ezek a prob lé mák nem meg old ha tat la nok, és re mé nye im
sze rint a mos ta ni ten den cia a jö vő ben is foly ta tó dik, to vább ja vít va a kap cso -
ló dó kény szer in téz ke dé sek sza bály rend sze rén, il let ve ezek gya kor la tán.
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BEZSENYI TA MÁS 

Az el ső ma gyar so ro zat gyil kos bér gyil kos sá gai II.1

A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág ban a XX. szá zad el ső fe lé ben egy Pipás Pista
ne vű nap szá mos több al ka lom mal is em ber ölést kö ve tett el. A ké sőbb el le ne
in dult per és a ró la szőtt le gen dák sze rint csak há zas fér fi a kat ölt meg, akik a
fel buj tó fe le sé gek el mon dá sa alap ján iszá ko sak, erő sza ko sak és er kölcs te le -
nek vol tak. 

Az eset fő sze rep lő jé nek, Pi pás Pis tá nak a ta nú val lo má sa két rész re oszt -
ha tó: Börcsök István ha lá la kap csán elő ször ta ga dott, majd nagy részt be is -
mer te, Dobák Antal ügyé ben azon ban je len ték te len nek tün tet te fel a sze re pét.

Je len ta nul mány ban is a kri mi no ló gi ai, il let ve a kri mi na lisz ti kai szem pon -
to kat ös  sze kap csol va vizs gá lom, hogy Pi pás Pis ta gyil kos sá ga i nak tör té ne ti
tény ál lá sát mi nél ap ró lé ko sab ban fel dol goz va mi lyen min tá kat le het fel fe -
dez ni Pi pás ölé se i ben. Az el ső gyil kos ság je len tő sé gét az ad ja, hogy Pi pás az
el já rás kez de tén ta gad ta az eb ben va ló rész vé tel ét, míg Dobákéban nem ta -
gad ta, pusz tán gyen gí te ni pró bál ta. A két el té rő mó do zat mö gött szem lé le te -
sen fel sej lik, hogy el té rő emo ci o ná lis hát tér rel kö ze lí tett a két as  szony hoz,
va la mint csa lád juk hoz.

Börcsöknének, va la mint Dobáknénak a ta nul mány el ső ré szé ben be mu ta -
tott val lo má sai alap ján lát ha tó, hogy az el ső, rá bi zo nyí tott em ber ölés után
vis  sza kí vánt il lesz ked ni ab ba a rurális tár sa dal mi kö zeg be, amely ben szo cia -
li zá ló dott, míg a má so dik ölé se már en nek tel jes ku dar cát, va la mint az egy -
ér tel mű en kí vül ál ló (outlaw) sze rep el fo ga dá sát fel té te le zi.

Kovács Lajos az em ber ölé sek utó la gos fel de rí té sé nek kri mi na lisz ti ká já val
kap cso la to san ki eme li, hogy az érin tet tek, az el kö ve tés ben ér de kelt sze mé -
lyek kö zött az idő mú lá sá val meg vál to zó kap cso lat rend szer, ké sőb bi ek ben
ki ala ku ló ha ra gos vi szo nya elő se gít he ti egy em ber ölé si ügy si ke res fel de rít -
he tőségét.2

Pi pás Pis ta ügyé ben kü lön le ges je len tő sé get kap ez az ér de kel ti kör ben
be kö vet ke ző vál to zás, az em be ri kap cso la tok fel bom lá sa, mert így vált le he -

  1 A ta nul mány el ső ré sze a 2018/1. szám ban je lent meg. 
 2 Ko vács La jos: Az em ber ölés utó la gos fel de rí té sé nek hely ze te és ta pasz ta la tai Ma gyar or szá gon. Bel -

ügyi Szem le, 2005/1., 3–13., kü lö nö sen 7–9. o.
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tő vé, hogy a so ro zat gyil kos-je gyek egy re in kább át for dul ja nak bér gyil ko si
ma ga tar tás sá.

A nem zet kö zi kri mi na lisz ti kai szak iro da lom igen el vét ve tár gyal ja a bér -
gyil kos sá go kat, mi vel a fel de rí té si di lem má kon túl rend kí vül ne héz több cse -
lek ményt is köt ni ugyan ah hoz a sze mély hez, hi szen ta pasz talt bér gyil kos ok
elő sze re tet tel vál toz tat nak a modus operandin, az el kö ve té si mó don. Kri mi no -
ló gi ai szem pont ból pe dig prob lé ma, hogy az ál do zat és az el kö ve tő dichotóm,
de szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pont ból ér tel mez he tő kap cso lat rend sze rét új ra -
szab ja egy har ma dik fél meg je le né se, hi szen ek kor az el kö ve tő mint fel buj tó
már jó val ne he zeb ben azo no sít ha tó be egy ér tel mű en, így a hi po té zi sek, a gya -
núk és a plety kák szeg men tál ják az adott ügy vagy ügyek elem zé sé nek ér vé -
nyes sé gét. Schlesinger egé szen odá ig megy, hogy „alig meg ért hető típusú em -
ber ölésnek” te kin ti a bérgyilkosságokat.3 Calhoun pe dig egye ne sen egy tit kos
vi lág be szü rem ke dé sé vel ma gya ráz za a ha té kony ügy fel dol go zás hiányát.4

Pi pás ügyé ben ter mé sze te sen a Donal MacIntyre, David Wilson és tár sa ik
ál tal ki ala kí tott ti po ló gi át nem le het használni5, ahogy a ko ráb bi a kat sem6, hi -
szen a fi zi kai je len lét nek, az erő szak je len tő sebb sze re pé nek az adott kor szak -
ban nem volt olyan bi zo nyí tó ere je, mint a ma, a DNS-, il let ve a mik ro anyag-
maradványok világában.7 Pi pás kez det le ges nek tű nő mód sze re el le né re is
rend kí vül ala po san fel ké szült, to váb bá be ál lí tot ta a hely színt ön gyil kos ság nak
ál cáz va. A kor ön gyil kos ság ok ra vo nat ko zó szo ci o ló gi ai dis kur zu sát nem is -
mer ve, még is az akasz tás mód sze ré vel fed te el em ber ölé si szán dé kát. A mód -
szer ha té kony sá gát eme li ki Konek Sándor 1867-es megállapítása8, il let ve a
XX. szá zad vé gén Zonda Tamás és kol lé gá i nak ku ta tá sa: meg húz ták Nyír egy -
há za és Pécs kö zött azt a ten gelyt, amely alatt, va gyis az or szág dél ke le ti ré -
szén az ön gyil kos ság ok szá ma ma ga sabb, mint észak nyu ga ton, va la mint az
ön akasz tás mód sze ré vel el kö ve tett cse lek mé nyek is számottevőbbek.9

  3 Louis B. Schlesinger: The Contract Murderer: patterns, characteristics and dynamics. Jo ur nal of
Forensic Science, no. 5, 2001, pp. 1119–1123.

  4 Laurie Calhoun: The phenomenology of paid killing. International Jo ur nal of Human Rights, no. 6,
2002, pp. 1–18.

 5 Donal MacIntyre – David Wilson – Elisabeth Yardley – Liam Brolan: The Bri tish Hitman: 1974-2013.
Howard Jo ur nal of Criminal Justice, no. 4, 2014, pp. 325–340.

  6 Louis B. Schlesinger: i. m. 1119–1123. o.
 7 Jegesy And rea – Harsányi Lász ló – An gyal Mik lós: Az ön gyil kos ság kö vet kez té ben meg hal tak meg -

elő ző egész sé gi ál la po ta. Nép egész ség ügy, 1995/3., 111–115. o.
 8 Konek Sán dor: Ma gyar or szág ön gyil kos sá gi sta tisz ti ká já hoz. Sta tisz ti kai és Nép gaz da sá gi Köz le mé -

nyek és Nem zet gaz da sá gi Szem le, 1867/4., 97–104. o.
 9 Zonda Ta más – Pak si Bor bá la – Ve res Előd: Az ön gyil kos ság ok ala ku lá sa Ma gyar or szá gon (1970-

2010). KSH, Bu da pest, 2013, 29–32. o. [KSH Mű hely ta nul má nyok 2.]
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Az utó la gos fel de rí tés prob le ma ti ká ja

Az 1932. jú li us 22-én fel vett ta nú val lo má sá ban Pipás10 an  nyit is mer el, hogy a
ha lál eset után az ál do zat fia, Börcsök Ferenc szólt ne ki az ap ja ha lá lá ról, és ar -
ra kér te, men jen el a rend őr ség re je len te ni a ha lál ese tet. Ez után Börcsökékhez
ment, ahol egy sze kér elé lo vat fo ga tott be, és el ment ér te sí te ni a ha tó sá go kat.
Más sem mit nem tud mon da ni az eset ről. To váb bá azt is ta gad ja, hogy Do bák -
nénak em lí tet te vol na a Börcsök ha lá lá ban va ló bűn ré szes ség ét.

Ha bár az eset után ti zen há rom év vel nyi lat ko zik, Pi pás még is em lék szik,
ki szólt ne ki Börcsök ha lá lá ról, de Börcsökné a val lo má sá ban nem ne ve zi
meg egy ér tel mű en az il le tőt. To váb bá ar ra sincs ma gya rá zat, mi szük ség volt
Pi pást a Börcsök-tanyára (vissza)hívni, ha már ott volt Török János, Bör -
csök né báty ja és Ótott Kálmán szom széd is.

1932. jú li us 30-i má so dik val lo má sá ban már11 el is me ri bű nös sé gét, és
rész le te sebb val lo más sal szol gál. A Börcsök Istvánnéval va ló meg is mer ke dé -
sét 1916-ra te szi, ami kor a kö ze lük ben la kott és több ször ve tő ma got is cse -
rélt Börcsök Ist ván nal. 1919 ele jén egye zett meg Börcsöknével, hogy oda -
megy a ta nyá juk ra lak ni, ami ért öt ven ezer ko ro nát fi ze tett. Sa ját el mon dá sa
sze rint há rom hét tel ko ráb ban köl tö zött oda, de már hó na pok kal ko ráb ban pa -
nasz ko dott az ura iszá kos sá gá ra és el vi sel he tet len ma ga tar tá sá ra. Pi pás el -
mon dá sa sze rint Börcsökné ajánl gat ta a gyil kos sá got mond ván, a fér je az ital
mi att úgy se él ne so ká ig, ő pe dig ad na ér te bú zát, ku ko ri cát és egyéb dol go -
kat. Sőt meg ígér te Pi pás lá nyá nak a ki há za sí tá sát is. Az as  szony több ször
zak lat ta az akasz tás gon do la tá val, Pi pás sze rint ma ga Börcsökné aján lot ta,
hogy egy tár sat is fi zet, és a kö tél is az ő öt le te volt, mi vel ez zel a leg kön y -
nyebb az ön gyil kos ság lát sza tát kel te ni.

Vecsernyés János fel bér lé sét úgy me sé li el, ahogy ma ga Ve cser nyés, de
ar ra már nem em lék szik pon to san, va jon Börcsök Imre együtt ment-e ve lük a
Börcsök ta nyá ra, vagy csak ket ten men tek. Ar ra sem em lék szik, ő vagy
Börcsök Im re zak lat ta-e fel a lo va kat. A hang ra azon ban ki jött egy lám pá val
Börcsök Ist ván, ek kor Ve cser nyés Já nos sal egé szen az ud va rig du la kod tak,
ahol ő a kö te let az ál do zat nya ká ra tet te. Ve cser nyés sel együtt be von szol ták
és fel akasz tot ták. Börcsökné ké ré sé re át vit ték a kam rá ba a tes tet, ott akasz -
tot ták fel új ra. Sem Ve cser nyés, sem Pi pás val lo más ban nem sze re pel az a
Börcsökné ál tal em lí tett kö rül mény, hogy már majd nem haj nal van, va gyis

 10 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta val lo má si jegy ző köny ve Börcsök Ist ván ha lá lá ról.
 11 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta foly ta tó la gos val lo má si jegy ző köny ve. 
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mind ez elég koc ká za tos. Pi pás sze rint Börcsök Im re is se gí tett a holt test ci -
pe lé sé ben, majd a mun ka vé gez té vel elő ször Ve cser nyés, majd ő is tá vo zott a
ta nyá ról. De haj na li öt-hat óra fe lé Börcsök Fe renc fel kel tet te, és kér te, men -
jen el a rend őrö kért, mert az ap ja fel akasz tot ta ma gát.

Börcsökné még az nap azt mond ta Rieger Pálnénak, köl töz zön át a kis ta -
nyá ról a nagy ta nyá ra hoz zá. El mon dá sa sze rint egy évig itt élt, és se gí tett a
gaz da ság ban.

Pi pás sze rint még a ház nál volt a ha lott, mi kor Ve cser nyés el jött a pén zé -
ért, a Börcsökné ál tal adott pénzt Pi pás csak to vább ad ta tár sá nak, de an nak
pon tos ös  sze gé ről nem tu dott sem mit.

Pi pás sa ját el mon dá sa sze rint sem mit sem ka pott Börcsöknétől, mert ha -
rag ban vál tak el, ezért ott ma radt az ő rő zsé je, il let ve az az öt mé ter má zsa és
öt ven ki lo gramm bú za, amit meg ka pott, azt az öz vegy nem a sa ját já ból ad ta
ki, ha nem Szűcs Viktornak a bú zá ját Pi pás vág ta, és on nan járt ne ki ez a meny-
nyi ség.

Há rom nap pal ko ráb ban, jú li us 19-én ta nú val lo mást tesz Dobák Antal ha -
lá la ügyé ben, amely ben csak rész ben is me ri el a bűnösségét.12

A csa lád dal va ló meg is mer ke dé sét az el ső vi lág há bo rú utá ni évek re te szi,
de pon to san nem je lö li meg. Egy kör nyé ken lak tak, és ké sőbb, 1921-ben két-
há rom hó na pig ná luk élt, amíg a szom széd ság ban lé vő ta nyát ki ta ta roz ta. Ez
a ta nya is Dobákék tu laj do ná ban állt, Tombácz Piros val lo má sá ból tud juk,
hogy Pi pás Pis ta több szö ri en ge dé lyé vel itt ta lál koz ha tott a sze rel mé vel.

Pi pás az zal foly tat ja, hogy is me rős vi szony ba ke rült a csa lád dal, így le he -
tő sé ge volt meg ta pasz tal ni a rossz vi szonyt a há zas tár sak kö zött. Dobákot
ide ges, in du la tos ter mé sze tű em ber nek ír ja le, aki a csa lád ját na pi rend sze res -
ség gel az őrü let be ker get te vagy el za var ta ott hon ról. Tombácz Pi rost vi sel te
a leg ne he zeb ben, aki ak kor el adó sor ban volt, és emi att fő ként a ház tól tá vol
vál lalt cse léd mun kát. Ek ko ri ban ud va rolt a lány nak Császár József, aki só go -
rá nál, Bende Istvánnál la kott egy kör nyék be li fér fi, Kispéter András ta nyá ján.

Dobákné 1922 ele jén több ször pa nasz ko dott az urá ra, és el vi sel he tet len -
nek tar tott éle te mi att állt elő az zal az öt let tel, hogy meg kel le ne öl ni a fér jét.
Eze ket a ki je len té se it Pi pá son kí vül Bende Ist ván és Csá szár Jó zsef előtt is
meg tet te. Pi pás sze rint e két sze mély egyéb ként is min den na pos ven dég volt
a Dobák-tanyán, fő ként, ha Dobák nem volt ott hon, ugyan is az ál do zat nem
szí vel te túl zot tan őket.

 12 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pis ta val lo má si jegy ző köny ve Dobák An tal ha lá lá ról.
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1922 már ci u sá ban, egy va sár nap Dobákné Bende Ist ván nal meg lá to gat ta
Pi pást, hogy át hív ják a ta nyá juk ra, ahol már Csá szár Jó zsef is vár ta őket. Itt
Dobákné elő ad ta, hogy el ha tá roz ta a fér je meg ölé sét, eh hez ke re sett se gít sé -
get: „nézzed komám, ha úgy lesz, és segítesz a férjem elföldelésében, akkor
1 mm búzát, 1 sonkát és 28 liter bort fogok neked adni”. Ugyan ilyen pa ra mé -
te rek ben aján lott fel dí ja zást Csá szár nak és Bendének is. Pi pás sze rint ők hár -
man kér dez tek rá, mi ként kép ze li a gyil kos sá got Dobákné: „az anyja ide-oda
Istenit, kössétek fel, akkor nem veszik úgy észre, mintha úgy vernétek agyon”.
Pi pás ta nú val lo má sa sze rint ak ko ri ban na gyon sze gény volt, a be te vő je is alig
volt meg, emi att úgy vá la szolt, hogy haj lan dó ott len ni, de nem vesz részt a
cse lek mény ben, mert mint Dobákné tud ja, ő a ha lott em bert nem fog ja meg.
En nél a mon dat nál egy va la mi lyen kö zös ta pasz ta lat ra vagy be szél ge tés re hi -
vat koz ha tott, ahol elő ke rült ket tő jük kö zött a ha lál és a ha lot tak kér dé se. Ám
a Pi pás-le gen dá nak ré sze a ha tó sá gok előtt is vál lalt tu laj don sá ga, hogy
akasz tás után a ha lott hoz csak a se gé dek nyúl hat nak.

Ezen a meg be szé lé sen tör tént a gyil kos ság dá tu má nak ki je lö lé se, de val -
lo má sa sze rint ez után tá vo zott, míg Bende és Csá szár ott ma radt, és va ló szí -
nű leg az em ber ölés to váb bi rész le te it be szél ték meg.

A ki je lölt idő pont ban, ami a meg be szé lés utá ni má so dik vagy har ma dik
nap volt, az es ti órák ban, kö rül be lül hét-nyolc óra kö rül meg je lent, ami kor
még csak a há rom gyer mek volt ott hon. Bende és Csá szár ke vés sel utá na ér -
ke zett, majd ne gyed órá val ké sőbb Dobák ma ga lé pett be el ső ként a kony há -
ba, ahol az el rej tő zött Bende és Csá szár kö zö sen el kap ta, és nya kán a kö tél-
lel von szol ták be a szo bá ba. Ott égő lám pa mel lett Pi pás várt a há rom
gye rek kel együtt, akik azon nal ki sza lad tak, mi helyt az ap ju kat így lát ták.
Dobákné a kony ha aj tó ban állt, így aka dá lyoz va meg, hogy a gye re ke in kí vül
bár ki el hagy ja a szo bát. Pi pás nem lát ta, ki tet te a kö te let még a kony há ban
Dobák nya ká ra, de Bende Ist ván hoz ta ma gá val. A szo bá ban az ál do za tot
Csá szár fog ta meg, míg a kö te let Bende át vet ve a mes ter ge ren dán öt-hat per -
cig húz ta. Pi pás nem lát ta, hogy Dobák rúg ka pált vol na a kö té len lóg va, ezért
úgy gon dol ta, már a kony há ban el vesz tet te az esz mé le tét, at tól hogy kö te let
tet tek a nya ka kö ré.

Val lo má sa sze rint nem vett részt a gyil kos ság ban, csak a ha lál be áll ta után
Dobákné ké ré sé re vet te ki Dobák zse bé ből a bu gyel lá ri sát és ad ta oda az asz -
szony nak. Ez olyan mo men tum, amely meg dön ti Pi pás val lo má sá nak, és le -
gen dá já nak azt a da rab ját, mi sze rint so ha sem nyúl ha lott hoz.

Bende le en ged te a kö tél ről a tes tet, és Csá szár ral együtt ki vit ték a kam rá ba.
Dobáknéval együtt Pi pás is kö vet te őket, a gyer me kek is lát ták, sőt a kam rá ba
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be is men tek, ami kor a tes tet új ra fel akasz tot ták. Bende egy sza kaj tót tett a hul -
la alá, és több ször el moz dí tot ta, mint ha Dobák rúg ta vol na ki, il let ve a sza kaj tó
kö rül to por gott, mi vel Bende meg ál la pí tot ta, hogy ugyan olyan csiz mát vi sel,
mint ami lyen Dobák lá bán van. A test el ren de zé se után egy hor dó ból bort szí -
vott ki egy po hár ba, és meg itta, mint ha csak az ál do zat tet te vol na az ön gyil -
kos sá ga előtt. Ezek után mind an  nyi an vis  sza men tek a ház ba, ahol Dobákné
bor ral kí nál ta őket, de Pi pás sze rint ő el ső ként tá vo zott a la ká sá ba. Pi pás nem
em lí ti a ha lott mel let ti ita lo zást, amit má sik két bűn tár sa egy aránt be vall.

Az eset után két hét tel, jó val Dobák te me té sét kö ve tő en meg kap ta
Dobáknétól az egy mé ter má zsa bú zát, az egy son kát, va la mint hu szon nyolc
li ter bor har mad ré szét. Rá adás ként Dobák taj ték pi pá ja is az övé lett. A má -
sik két bűn társ ja va dal ma zá sá ról kö ze leb bit nem tud, de biz tos ra ve szi, hogy
nem hagy ták Dobáknénál, hi szen sze gény em be rek.

Kü lön kér dés re elő ad ta, hogy a ge ren da, amely re Dobákot fel kö töt ték, bi -
zo nyo san fes tett volt, de a pon tos szín ről nem tud ha tá ro zott vá laszt ad ni;
vagy zöld, vagy kék volt. Szin tén kér dés re vá la szol va kö zöl te, hogy a ka pott
élel met fel él te, a taj ték pi pát vi szont egy év vel ké sőbb el ad ta egy majsai la -
kos nak egy ki lo gramm fag  gyú ért és egy tö rött pi pá ért.

Val lo má sát az zal zár ja, hogy a gyil kos sá got il le tő en min dig nyug ta lan
volt: „Szinte vártam, mikor fog a rendőrség hozzám egyszer ezért betoppan-
ni.” Nem tud ha tó biz to san, ez va jon a meg fon tolt bű nö ző fé lel me a fa lu si
plety kák tól, vagy a bűn tu da tos el kö ve tő ké pé nek meg erő sí té se.

Az ügy ben sze rep lő vád lot tak és ta núk kö zött ő az egyet len, aki nem tud
ír ni-ol vas ni, ezért az alá írá sa he lyett az ujj le nyo ma tá val, és egy ke reszt tel je -
lez te el is me rő szán dé kát. Ab ban is egye dül ál ló, hogy nem tud ja pon to san a
szü le té si dá tu mát, így az élet ko ra a hi va ta los pa pí ro kon foly ton vál to zott, vé -
gül 1886-ot je lö lik ki mint leg va ló szí nűbb évet.

Bűn tár sak a Dobák-gyilkosságban

A Dobák-gyilkosságban Pi pás két bűn tár sa nagy részt egy be hang zó ta nú val lo -
mást tett. Bende Ist ván nak az el já rás alatt több ne vé re is fény de rült (Hor váth
Já nos, Bende Ist ván, Bönde Ist ván, Ka to na Ist ván), ám okát te kint ve sem mi -
lyen in for má ció sin csen. Az 1932. jú li us 23-i val lo má sá ban az el le ne fel ho zott
bűn cse lek mé nyek mi at ti gya nú sí tást meg ér tet te, ma gát bű nös nek vallotta.13

 13 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Bende Ist ván val lo má si jegy ző köny ve.
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Val lo má sa sze rint a Dobák-gyilkosság előtt két hó nap pal is mer te meg Pi -
pás Pis tát, kí ván csi ság ból meg lá to gat ta. Nem fej ti ki bő veb ben, de kön  nyen
el kép zel he tő, hogy Pi pás egy faj ta lát vá nyos ság le he tett a szű kebb-szé le sebb
kör nye zet szá má ra. Ké sőbb ma ga Pi pás is több ször meg lá to gat ta Bendét
Kispéter And rás ál ta la bé relt ta nyá ján, ahol Csá szár Jó zsef fel és an nak test -
vé ré vel, Ka ta lin nal élt együtt. Né hány he ti is me ret ség után fel ke res te őt
Rieger Pálné. A val lo más ban a fér je zett ne ve mel lett a szü le té si ne ve Földi
Viktorként sze re pel, mint ha ma ga a val lo mást fel ve vő rend őr se tud ná, hogy
nő va ló já ban. A ta lál ko zás kor Pi pás fel ve ti „a jó bolt lehetőségét”, a kön  nyű
pénz szer zés mód ja ként Dobák An tal meg ölé sét tün te ti fel. A mun ka nél kü li
Bende haj lan dó volt rá, ha jól meg fi ze tik. A val lo má sá ból nem de rül ki egy -
ér tel mű en, va jon ki, Pi pás vagy a fe le ség az ér tel mi szer ző je a gyil kos ság nak.
Ké sőbb szólt Csá szár Jó zsef nek az ügy ről, aki szin tén haj lan dó volt részt
ven ni ben ne. Nem de rül ki biz to san, hogy Pi pás kért egy má sik bűn tár sat,
vagy Bende sa ját öt le té ről van szó, eset leg ön ma gát így akar ta biz to sí ta ni
(tud ni il lik ha a só go ra is ben ne van egy ilyen ve szé lyes vál lal ko zás ban, ak -
kor szá mít hat rá ve szély ese tén). Pi pás leg kö ze lebb már úgy jön meg be szél-
ni a ten ni va ló kat, hogy előt te egyez te tett Csá szár ral. Ez azt imp li kál ja, hogy
akár Bende, akár Pi pás vagy Dobákné öt le te volt a to váb bi bűn se géd, a tett
vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa Pi pás ke zé ben össz pon to sult. Val lo má sá ban le -
szö gez te, hár man fog ják akasz tás sal el kö vet ni a gyil kos sá got, ám ma gá nak
az ölé si mód nak az öt let adó já ra már nem em lé ke zett egy ér tel mű en, de úgy
vél te, Dobákné le he tett, aki egy szer je len volt egy meg be szé lé sü kön. Ép pen
ezen az al kal mon ígért a fe le ség egy bá rányt, száz ezer ko ro nát fe jen ként, öt -
ven li ter bort és egy son kát.

Több ször be szél tek az el kö ve tés mi ként jé ről Pi pás sal és Csá szár ral is,
utób bi test vé re, Bende ak ko ri vad há zas tár sa is hal lott sok min dent, de a cse -
lek mény ben te vő le ge sen nem vett részt. A Dobák-tanyánál is jár tak, ma gá val
Dobák An tal lal is ta lál koz tak, de Bende el mon dá sa sze rint egy ál ta lán nem
vol tak oda já ró ven dé gek, mint ahogy azt Pi pás ál lí tot ta. A Dobákkal va ló el -
ső ta lál ko zás után a fe le ség gel és Pi pás sal meg be szél ték, hogy Dobákné je lez
az nap, ami kor a fér jé vel ké sőn jön ha za, hogy ők már nyu god tan vár has sák a
ház ban.

1922. már ci us 22-én ér te sí tet te Dobákné Pi pást, aki Bendéhez ment a hír -
rel: ma es te lesz a gyil kos ság. Ez az in for má ció is ar ra vi lá gít rá, hogy az ügy
va lós kö zép pont ja és kap cso lat tar tó ja Pi pás volt. Csá szár Jó zse fet is ér te sít ve
hár man ér kez tek meg a ta nyá ra, a há rom kis gye rek volt csak ott hon. A Bende
ál tal be szer zett ist rán got Pi pás fog ta a kony ha aj tó mö gött, míg Bende és Csá -
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szár úgy he lyez ke dett el, hogy az előb bi az ál do zat tes tét, il let ve a tor kát tud -
ja el kap ni, mi a latt Pi pás a nya ká ra te szi a hur kolt kö te let. En nek meg fe le lő -
en cse le ked tek, a szo bá ba be ci pel ve a zöld mes ter ge ren dá ra húz ta fel Pi pás
és Csá szár, Bende pe dig to vább ra is Dobák ke zét fog ta le. Itt Bende meg em -
lí ti, hogy zöld volt a ge ren da, amit a rend őrök már kér dez tek Pi pás tól. 

Ami kor elő ször le fog ták, Bende sze rint csak an  nyit mon dott, hogy
„Vigyázzatok, a pipám eltörik”. Majd így ki ál tott: „Ne bántsatok.” A gye re -
kek az akasz tást nem is lát va ki ro han tak, az any juk vi szont a kony ha aj tó ban
áll va fi gyelt. Mi u tán ki szen ve dett, le emel ték a tes tet, az egyik ke zét Csá szár,
a má si kat Bende vit te, mi köz ben Pi pás a lá ba it fog ta; így vit ték át a kam rá-
ba. A két társ fog ta a tes tet, és leg jobb em lé ke ze te sze rint ő ma ga akasz tot ta
fel má sod szor ra. Kért egy sza kaj tót, amit több ször el moz dít va ön gyil kos ság
ha tá sát akar ta kel te ni. A vád lot tak ki vé tel nél kül egyet ér tet tek a sza kaj tó lé -
té ben és sze re pé ben, de nem tud juk, ki ta lál ta ki az öt le tet, egy ál ta lán elő ké -
szí tett öt let-e, vagy a hely szí nen ta lál ták ki.

Utá na lo pó tök kel hor dó ból szí vott bort töl töt tek, Pi pás az ön gyúj tó já val
vi lá gí tott. Bende sze rint csak a há rom tet tes ivott, va gyis Dobákné nem. Hiá -
ba volt már tel jes jo gú an az ő há za, hi á ba néz te vé gig a fér je ha lá lát, nem
ivott; adó dik a kér dés va jon ne ki nő ként nem volt sza bad a fér je te te me mel -
lett fér fi ak kal po ha raz nia, vagy nem volt gyom ra eh hez. Mint hogy a ház ba
vis  sza tér ve már együtt iszik az el kö ve tők kel, va ló szí nűbb az utób bi. Az ön -
gyúj tó kér dé se pe dig meg kér dő je le zi Pi pás val lo má sát az ő sze gény sé gé ről,
il let ve pénz te len sé gé ről. A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág ban foly ta tott kutató-
munkánk14 ré sze ként hely be li idős em be rek kel ké szí tet tem in ter jút, akik vagy
lát ták gye rek ként Pi pás Pis tát, vagy hal lot tak ró la. Rozsnyói Mária em lí tet te,
hogy az el ső vi lág há bo rú után töb ben ké szí tet tek töl té nyek ből és egyéb tűz -
kő fé le esz kö zök ből ön gyúj tó kat. Ám ezek az em be rek vagy bir to kos gaz dák
vagy ál la mi al kal ma zás ban lé vő em be rek voltak.15 Nem je lent fel tét le nül jó -
mó dú sá got az ön gyúj tó bir tok lá sa, le het sé ges, hogy amint Dobák taj ték pi pá -
ja, úgy az ön gyúj tó is egy fel akasz tott em ber től „megszerzett ajándék”.

Mi u tán egy fél po hár bort ott hagy tak a hor dó te te jén Dobák utol só ita lo -
zá sát meg kre ál va, be men tek a ház ba, ahol már Dobákné is csat la ko zott hoz -
zá juk, ott ja va sol ta, hogy le kel le ne ven ni a birkaól aj ta ját, így az ál la tok majd
ösz  sze ta pos sák a hely szí nen a láb nyo mo kat. Rá adá sul a rend őrök nek ál lít hat -
ja, ő er re a hang ra ment ki és vet te ész re fér je ön gyil kos sá gát. Dobákné csak

 14 Pi pás Pis ta tör té ne té ből do ku men tum-, il let ve já ték film ké szül a szer ző köz re mű kö dé sé vel.
 15 Rozs nyói Má ria-in ter jú. Öreg-Átokháza, 2010. jú ni us 30.
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az utób bi szem pon tot em lí tet te sa ját val lo má sá ban, és azt is Bendének tu laj -
do ní tot ta. Bende sze rint Rieger Pálné ment ki el in téz ni, el ren dez ni az egé -
szet. Ad dig ő meg kér te Dobáknét, hogy mi u tán a rend őrök el men nek, és a
holt tes tet le sze dik, a kö te let sze rez ze meg va la hogy tő lük, és éges se el, ami -
lyen gyor san csak tud ja. Fel ve tőd het a kér dés, mi ért volt ez ilyen fon tos. Egy -
fe lől ak kor, ha ép pen ilyen kö tél ből nem volt a Dobák-tanyán, más fe lől a kö -
tél re kö tött cso mó mi att. Ha az akasz tó kö té len ta lált cso mót a rend őrök
ös  sze ve tik a ház ban egyéb he lyen ta lál ha tó, bi zo nyo san az ál do zat tól szár ma -
zó cso mó val, és az nem egye zik, az meg dönt he ti az ön gyil kos ság te ó ri á ját.
Dobák te me té se után Rieger Pálné szólt Bendének ar ról, hogy Dobákné a ke -
men cé be dob ta a kö te let. Va gyis a kap cso lat tar tás a gyil kos ság után is Pi pás
Pis tán ke resz tül tör tént.

Bende sze rint hár man kö zö sen tá voz tak éj jel há rom kö rül, ami kor is meg -
kap ták hor dó ban az öt ven li ter bort, eb ből már Bendééknél két cse rép kö csög -
ben meg kap ta a ré szét Pi pás is. Tá vo zá sa után Császár Katalin kér dé sé re kö -
zöl ték, hogy min den rend ben van, majd a nő ivott még ve lük a bor ból.

Öt-hat nap pal a tör tén tek után Rieger Pálnéval kö zö sen Dobáknéhoz men -
tek a fi zet sé gért, mind ket ten kap tak egy-egy da ra bot egy disz nó láb ból, és va -
la men  nyi pénzt. Két hét múl va Pi pás sal megint meg je len tek, ami kor is
Bendééknél el osz tot ták a húsz ki lo gramm rozs lisz tet.

Csá szár fi zet sé gé ért is Bende ment mind két al ka lom mal, va gyis a két fér -
fi ka pott an  nyit, mint Pi pás egye dül. Ez azt fel té te le zi, hogy Pi pás nak töb bet
kel lett ten nie a gyil kos ság ban, mint egy há rom fős el kö ve tői cso port egyik
tag já nak. Fő ként, hogy a gyil kos ság után két hó nap pal Bende már csak egye -
dül kért Dobáknétól pénzt vagy ke nye ret. Az öz vegy adott ne ki öt ven ezer ko -
ro nát és négy-öt ki ló nyi rozs ke nye ret. Va gyis ha bár Pi pás a jö ve del mi hely -
ze tét te kint ve egy szint re so rol ta ma gát Bendével, ő az ada tok sze rint
még sem szo rult rá ilyen ado má nyok ra. 

Bende azt vall ja, sem mit sem tud Börcsök Ist ván ha lá lá ról, csak az ön -
akasz tást hal lot ta. El kép zel he tő, hogy nem akart ma gá nak vagy Pi pás nak ár -
ta ni az zal, hogy még is el mond va la mit er ről, de te gyük fel, hogy iga zat
mond; eb ben az eset ben ő nem is hall hat ta Pi pás szá já ból a tör té ne tet, va gyis
azt Riegerné meg nyug ta tás kép pen egye dül Dobáknénak mond ta el. Ha ez
igaz, ak kor ne he zen hi he tő, hogy az akasz tás Dobákné öt le te lett vol na. Az
egyik bűn társ még is úgy em lék szik, Dobákné ja va sol ta ezt az öt le tet, te hát
egy me rész fel té te le zés sel él ve Rieger Pálné sze mé lyé ben egy igen csa va ros
eszű bű nö zőt is mer he tünk meg, aki fel ajánl ja szol gá la ta it a „kiszolgáltatott -
nak tűnő” fe le sé gek nek, ko ráb bi akasz tá sa i ból egy ese tet (bi zal mat akar éb -
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resz te ni, de ön vé del mi okok ból nem mond töb bet) meg oszt a kvá zi fel buj tó -
val, akit az tán a bűn tár sak előtt már va ló di fel buj tó ként tud fel mu tat ni. Bende
a val lo má sá ban szin te ki vé tel nél kül a fér je zett ne vén em lí ti Pi pást, a gyil kos -
ság ter ve zé sé nél egy al ka lom mal vi szont ál- és va ló di ne vé vel együtt. De en -
nek hi va ta los meg fo gal ma zá sa mi att nem tud ha tó, hogy ez nem a hi va ta los
szer vek mun ká ja-e. 

Csá szár Jó zsef 1932. jú li us 25-i val lo má sá ban a ter hé re rótt cse lek mé nye -
ket meg ér tet te, ma gát bű nös nek érzi.16 1920 óta Kis kun ha la son és kör nyé kén
élt, ami kor 1922 ta va szán el ment Horváth Jánoshoz (Csá szár a val lo má sá ban
kö vet ke ze te sen így hív ja Bende Ist vánt), aki az ő test vé ré vel élt vad há zas ság -
ban. Csá szár tól meg tud juk, hogy Csá szár Ka ta lin fér je zett as  szony volt
Vecsernyés Ferencné né ven. Te hát egy-két hó nap pal az akasz tás előtt ér ke -
zett, és a ha lál eset után még há rom-négy hé tig ma radt, de ere de ti leg nem az
ügy mi att jött. Ér ke zé se kor Pi pás több ször járt át Bendéékhez, de ő nem hal -
lot ta a gyil kos ság ról be szél ni. Vi szont a test vé re élet tár sá val több al ka lom mal
vo nul tak el ket tes ben sug do lóz ni.

A gyil kos ság előtt négy-öt nap pal Bende két szer is szólt ne ki ar ról, hogy
Pi pás Pis ta sze rint Dobákné „el akarja tétetni láb alól a férjét”17. Ad na ezért
öt ven li ter bort, egy bir kát, ga bo nát, son kát és pénzt, de az ös  szeg re már a
val lo má sá ban nem em lé ke zett.

Elő ször nem kí vánt ben ne részt vál lal ni, de a tél mi att rég óta nem volt
mun ká ja, és így ép pen Bende tar tot ta el. Ez egy szer re ma gya ráz hat ja, mi ért
ment a test vé re sze re tő je mel lé él ni, és mi ért vál lal ta a rész vé telt a gyil kos -
ság ban. Csá szár sze rint Pi pás a Dobák fel akasz tá sa előt ti nap is el ment hoz -
zá juk a gyil kos ság ki vi te le zé sé ről be szél ni. Va gyis nem csak a tett el kö ve té -
se nap ján ment át Pi pás hoz zá juk, ahogy azt Bende ál lí tot ta. De Csá szár és
Bende val lo má sa meg egye zik ab ban, hogy Pi pás a gyil kos ság es té jén el jött,
ket tes ben be szél ge tett Bendével, majd mind ket ten Csá szár elé áll va kér ték a
se gít sé gét. Pi pás ek kor is meg nyug tat ta Csá szárt, hogy Dobákné el ren de zett
min dent, ne kik csak át kell men ni ük az nap es te. Csá szár val lo má sá ban nem
em lé ke zett rá, ki hoz ta ma gá val a kö te let, ő már csak Dobák nya kán lát ta
meg. Bende hang sú lyoz hat ta ugyan a sa ját fon tos sá gát az zal, hogy ő sze rez -
te be a kö te let, de ha te kin tet be ves  szük Pi pás fel té te lez he tő óva tos sá gát, ak -
kor Pi pás nem akart hoz zá köt he tő nyo mo kat hagy ni, ha Dobákné eset leg
még sem tud ja a kö te let el éget ni.

 16 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Csá szár Jó zsef val lo má si jegy ző köny ve.
 17 Uo.
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A Dobák-tanyára ér ve csak a há rom gye re ket ta lál ták ott hon, Csá szár sze -
rint Pi pás meg kér dez te tő lük, hol az ap juk, ők pe dig azt mond ták, hogy a
szom széd ban. Egy ilyen hely zet ben ér de mes fel ten ni a kér dést, ki szó lít ja
meg a gye re ke ket; min den va ló szí nű ség sze rint az, aki a leg töb bet ta lál ko zik
ve lük, és nem ér zik ide gen nek. Ez meg kér dő je le zi Pi pás azon ál lí tá sát, hogy
Bende és Csá szár gya kor ta járt a ház hoz. Csá szár sze rint a gye re kek nek nem
mond tak sem mit, a szo bá ban be szél get tek, amíg ők ját szot tak. Es te ki lenc óra
fe lé az egyik kis gye rek a ku tya uga tás mi att ki sza ladt az ud var ra, és vis  sza tér -
ve szólt a há rom fér fi nak, hogy kö ze led nek a szü lei.

Lé pé se ket hall va Pi pás Csá szárt és Bendét ki küld te a kony há ba, ahol az
előb bi a sza bad ké mény alá, a má sik az aj tó mö gé rej tő zött. Pi pás a szo bá ban
ma radt, Bende a be jö vő Dobáknak a ke zét kap ta el, Csá szár pe dig a tor kát,
hogy kön  nyeb ben tud ják a szo ba fe lé tusz kol ni. On nan lé pett elő Pi pás, Csá -
szár sze rint a ka bát ja alól elő vet te az instrángot, amit meg hur kol va Dobák
nya ká ra tett, és meg húz ta. Pi pás a mes ter ge ren dán át dob va a kö te let Csá szár -
ral együtt fel húz ta a tes tet. Bende le fog ta a tes tet, mert Dobák le akar ta szed-
ni a nya ká ról a kö te let. A há rom gye rek ki sza ladt az ud var ra, Csá szár em lé -
ke ze te sze rint tíz perc nyi küz de lem után vet ték ész re az ál do zat ha lá lát.
Dobákné Pi pás nak szólt, ve gye ki a fér je zse bé ből a pénzt. Ki is vet te, oda -
ad ta a nő nek, majd le eresz tet ték a tes tet, és kint a kam rá ban Bende kö töt te fel.
Ar ra nem em lé ke zett, ki hol fog ta, de mind an  nyi an vit ték. Ez né mi képp meg -
kér dő je le zi Pi pás ál lí tá sát, mi sze rint nem nyúl ha lott hoz. Il let ve Do bák né ké -
ré se Csá szár val lo má sá ban is egy ér tel mű en Pi pás nak szólt („Pipás, vedd ki a
zsebéből a pénzt”18).

A sza kaj tó hasz ná la tát ő is meg em lí ti, és az utá na kö vet ke ző po ha raz ga -
tást úgy szin tén. Dobákné ké ré sé re Pi pás és Bende vitt be bort a ház ba, ahol
to vább foly tat ták az iszo ga tást, de Csá szár, a sa ját el mon dá sa sze rint, an  nyi-
ra iz ga tott volt, már pár po hár bor tól be rú gott és el aludt. Nem em lék szik, ki
kel tet te fel, de em lé ke ze te sze rint hár man men tek ha za fe lé. A ha za vitt bort,
az eb ből Pi pás nak ki adott részt szin te ugyan úgy be szé li el, mint Bende, de
sok kal ke ve sebb re em lék szik, és a Ka ta lin ne vű test vé re kér dé se it meg sem
em lí ti.

Har mad nap ra Pi pás meg je lent ná luk, és be szá molt a fej le mé nyek ről, hogy
a rend őrök meg ál la pí tot ták az ön gyil kos sá got. Itt szin tén a kap cso lat tar tó po -
zí ci ó ja mu tat koz ha tott meg, hi szen egy fe lől az ál ta la ho zott in for má ci ók kal
meg tud ta nyug tat ni a bűn tár sa it, más fe lől fel tud ta mér ni, kik nek be szél het -

 18 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Csá szár Jó zsef val lo má si jegy ző köny ve.



Belügyi Szemle, 2018/2. 147

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK

tek az eset ről, men  nyi re vi sel te meg őket, bár mi lyen for má ban gya nú ba hoz -
ták-e ma gu kat.

Csá szár sze rint Bende és Pi pás tár sa sá gá ban ő is el ment Dobáknéhoz el -
kér ni a ja va dal ma zá su kat. A Bende ál tal em lí tett két ta lál ko zó ból ő csak az
el sőn volt ott, ahol em lé kei sze rint egy da rab son kát kap tak két fe lé vág va. Itt
ő is meg erő sí ti, Bendével kö zö sen ka pott an  nyit, mint Pi pás. Pár hét tel ké -
sőbb már tá vo zott Bendééktől, akit egyéb ként 1927-ben lá tott utol já ra. Ám
tá vo zá sa előtt Bende és Pi pás egy aránt meg fe nye get te, ha bár ki nek be szél az
eset ről, ak kor meg ölik.

Kü lön kér dés re elő ad ta, ott-tar tóz ko dá sa alatt Bende el mond ta ne ki, hogy
a Ta nács köz tár sa ság ide jén Kis kun fél egy há zán hó hér ként mű kö dött. Ezt va -
ló szí nű leg Pi pás is tud ta, ezért kér het te fel bűn társ nak.

Bűn társ a Börcsök-gyilkosságban

1932. jú li us 30-i val lo má sá ban a vá dat meg ér tet te, a bű nös sé gét el is mer te.
Sa ját el mon dá sa sze rint ti zen egy-ti zen két éves ko ra óta is me ri Pi pást, mert
ek kor kez dett dol goz ni ná la. Ott lé té ről an  nyit je gyez meg: Pi pás „mindig úgy
szerepelt, mint férfi és férfiruhában is járt, de sokan beszélték, hogy tulaj-
donképpen nő”19. Ve cser nyés 1900-ban szü le tett te hát az 1910-es évek ele jé -
ről be szélt így, va gyis Pi pás már a fér jé vel va ló együtt élé se ide jén is fér fi ként
vi sel ke dett.

1919 má ju sá ban Pi pás fel ke res te Ve cser nyést a lak he lyén, és kö zöl te ve -
le, nagy ös  sze get ke res het, ha se gít Börcsök Ist ván fel akasz tá sá ban. Ve cser -
nyés konk rét ös  szeg meg be szé lé se nél kül egye zett be le mun ka nél kü li sé ge
mi att (is). 1922. má jus 22-én es te jött el új ra Pi pás, kö zöl te Ve cser nyés sel,
hogy most fog ják meg öl ni Börcsök Ist vánt. A ta nyá ra 23 óra táj ban ér tek, de
ott em lé ke ze te sze rint nem ta lál koz tak Börcsök Im ré vel. Éj jel há ro mig vár -
tak, mi kor Pi pás ütö get ni kezd te a lo vak fe ne két, en nek a hang já ra jött ki
Börcsök Ist ván. Ve cser nyés meg pró bál ta le fog ni ugyan, de ve re ke dés sé fa jult
a hely zet már az ud va ron, ahol Pi pás fog ta le a fér jet, majd Ve cser nyés sel visz-
sza ci pel ték az is tál ló ba. Pi pás az ala csony ge ren da el le né re fel akasz tot ta
Börcsököt. Ve cser nyés nem em lék szik, mi kor ke rült elő a kö tél, ar ra se, hogy
Pi pás ma gá val hoz ta-e egy ál ta lán, vagy ott szed te ös  sze. Az akasz tás ide jén
lát ta meg elő ször Börcsök Im rét is.

 19 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Ve cser nyés Já nos val lo má si jegy ző köny ve.



Bezsenyi Ta más: Az el ső ma gyar so ro zat gyil kos bér gyil kos sá gai II.148

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK

Ve cser nyés val lo má sa alap ján a gyil kos sá got nem csak hogy Pi pás ma ga
ké szí tet te elő és ko or di nál ta, ha nem a ve re ke dés nél is az ő se gít sé gé vel le he -
tett a gyil kos sá got be fe jez ni. Kö rül be lül ne gyed óra múl va vet ték le, és vit ték
át a kam rá ba, ahol megint Pi pás húz ta fel, amíg Ve cser nyés a tes tet emel te.
Ez után Ve cser nyés ál lí tó lag azon nal ha za ment, te hát nem ma rad tak to vább a
ház ban, ahogy azt Börcsök Istvánné val lot ta.

Egy hét tel ké sőbb jött el új ra ér dek lőd ni, Pi pás ek kor adott ne ki ezer ko -
ro nát, amit Ve cser nyés el mon dá sa sze rint ad dig tar to ga tott, míg tel je sen ér -
ték te len lett. Pi pás ról mást nem tu dott meg, azt sem, va jon Pi pás biz tat ta-e fel
Börcsöknét a gyil kos ság ra, vagy for dít va. Mind két eset ben a bűn tár sak
egyet ér tet tek ab ban, hogy Pi pás tet te fel az ál do za tok ra a kö te let.

Az ál do za tok csa lád já ban lé vő gye re kek ta nú-, il let ve Börcsök Im re ese -
té ben vád lot ti val lo má sai nem tar tal maz nak to váb bi re le váns in for má ci ó kat.
Egyet len egy szem pont ból fon tos Börcsök Im re és Dobák Má ria val lo má sa,
mind ket ten az egész eset ből leg in kább Pi pás Pis tá ra em lé kez nek, és bűn tár -
sa i nak időn kén ti meg em lí té sé től el te kint ve em lé ke ik ben az ese mény egé szé -
re rá üle pe dett a fér fi as Pi pás Pis ta személye.20 En  nyi ben tel je sen il lik rá a
John Money-féle transzszexuális-definíció, ugyan is „az egyik nem morfoló-
giai és szaporodási sajátosságaival rendelkezik, miközben kitartóan a másik
nem szerepeire és kiváltságaira tart igényt”21.

A so ro zat gyil kos mint bér gyil kos sá go kat el kö ve tő 
ér tel me zé se

Mi lyen fel té te lek okoz hat ták és ez zel pár hu za mo san se gít het ték elő Rieger
Pálné Fődi Vik tó ria át vál to zá sát Pi pás Pis tá vá? René Grémaux a fér fi vá vált
nő ket ele mez te a Bal ká non tör tént esetek22 se gít sé gé vel, ő a Pi pás hoz ha son -
ló nő ket „átlépetteknek” ne vez te. Ez zel a konk rét ru ha vál tás mel lett a szel le -
mi me ta mor fó zis ra utal va, ám a szó ilye tén hasz ná la ta még is va la mi fé le be -
fe je zett sé get su gall, ami ezek ben az ese tek ben in kább kér dé ses, mint sem
ma gá tól ér tő dő. Emi att is ér de me sebb nek lá tom ma gya rul át lé pők ként hi vat -

 20 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Börcsök Im re val lo má si jegy ző köny ve, Dobák Má ria ta nú ki hall ga tá si
jegy ző köny ve.

 21 John Money: A transzszexualizmus és a feminológia el vei. In: Evelyne Sullerot (szerk.): A női nem –
té nyek és kérdőjelek. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1983, 249–257., kü lö nö sen 249. o.

 22 René Grémaux: Woman becomes man in the Balkans. In: Gilbert Herdt (ed.): Third Sex Third Gender
– Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. Zone Books, New York, 1994, pp. 241–284.



Belügyi Szemle, 2018/2. 149

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK

koz ni rá. Ám az iga zi prob lé ma, hogy nem tud ja meg in do kol ni, mi ért for dul -
nak elő ilyen nagy szám ban Ke let-Eu ró pá ban ezek a tí pu sú nők. Egy ál ta lán
va ló ban csak ke let-eu ró pai sa já tos ság ról van-e szó?

Átmeneti rítusok23 cí mű köny vé nek A materiális átmenet cí mű fe je ze té ben
Arnold von Gennep hasz nál ja a ha son la tot az or szá gok ha tá ra i val kap cso lat -
ban, amely sze rint a mo dern ko ri or szág ha tár ok alap ján a kü lön bö ző ál la mok
„összeérnek”, de eze ket a ki rály sá go kat a ko rai fe u da liz mus év szá za da i ban
egy szé les, sem le ges sáv vet te kö rül. Ezek a föld sáv ok egyes kul tú rák szá má -
ra szent nek szá mí tot tak, de min den eset ben kü lö nös nek mi nő sül tek az ott-tar -
tóz ko dók, hi szen két or szág (vi lág) ha tá rán vol tak. En nek a konk rét hely zet -
nek a meg fe le lő jét meg ta lál ta olyan val lá si, má gi kus és pro fán hely ze tek ben,
ame lye ket ös  sze fog la ló an ha tár hely ze ti rí tu sok nak ne ve zett, en nek ré szei az
el vá lasz tó, ha tár hely zet alat ti és a be fo ga dó rí tu sok. Diszkurzív szó má gi á val
úgy fo gal maz ha tunk Pi pás Pis ta „többszörös határsértő”, aki a szerb–ma -
gyar ha tá ron élt24, és bi o ló gi a i lag nő ként tár sa dal mi ne mét fér fi ra kí ván ta vál -
toz tat ni. Több szö rös sé gé nek utol só „szorzója” a bű nö zői kar ri er je mint a tár -
sa dal mi sza bá lyok meg sér tő je.

Grémaux ér tel me zé sé ben az úgy ne ve zett át lé pők meg te rem tő dé sé nek
struk tu rá lis elő fel té te le a fér fi sze re pé nek és a maszkulinitásnak az óri á si tisz -
te le te a kul tú rá ban. Egy ház tar tás – ha tár sa dal mi, gaz da sá gi, mo rá lis és kul -
tu rá lis té nye zők ös  szes sé gé nek fo gad juk el – ha lál ra van ítél ve, ha el tű nik be -
lő le a fér fi örö kös. Grémaux-nak az e gon do la tot ki fej tő ér tel me zé sé vel
(„Egy-egy ilyen család státusvesztést szenved el a közösségén belül…”) nem
tel je sen ér tek egyet, hi szen a jól ki há za sít ha tó lány is je lent het ér té ket, ahogy
a Nagy-Alföldet nép raj zi szem pont ból „meg fo gal maz ni” kí vá nó Kiss Lajos
is állítja.25

Grémaux to váb bi vi tat ha tó meg ál la pí tá sai re mek ér tel me zé si le he tő sé get
ad nak Pi pás ma gán élet ének meg ér té sé hez. A tra di ci o ná lis kon tex tus ban a
„maszkulinizált nők” ös  sze kap cso lód nak az örök ké tar tó szü zes ség gel, mi vel
a maszkulinitás és a szü zes ség is ugyan azt jel ké pe zi, a tisz ta sá got és az erőt.
A szü zes ség prak ti kus ho za dé ká nak te kin ti, hogy meg óv ja a nő ket a tör vény -
te len gye re kek le he tő sé gé től, míg a fér fi erő höz kap csol ja, hogy a gye re kek

 23 Ar nold van Gennep: Át me ne ti rí tu sok. L’Harmattan–MTA Nép raj zi Kutatóintézete–PTE Nép rajz Kul -
tu rá lis Ant ro po ló gia Tan szék, Bu da pest, 2007, 54–55. o.

 24 Ku ta tó mun kánk so rán Tom pa egy ko ri ci gány so rán rá akad tunk id. Fliber An tal ra, aki Fliber Jó zsef nek,
a szó be széd sze rint Pi pás Pis ta ko csis tár sá nak a fia. A be szél ge tés kor el mond ta, hogy az ap já val ren -
ge teg árut cse rél tek át Sze ged és Sza bad ka kö zött. Ez az eu fe misz ti kus meg fo gal ma zás nagy részt
csem pé sze tet ta kart. Fliber An tal-in ter jú. Tom pa, 2010. jú li us 4. 

 25 Kiss La jos: A sze gény em be rek éle te, 2. kö tet. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1981, 343–384. o.
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el ső szá mú kre á to ra a fér fi. No ha Grémaux-val el len tét ben úgy gon do lom, a
tra di ci o ná lis kul tú ra in kább kö ti a szü zes sé get a bűn előt ti ál la pot hoz, mint a
fér fi erő höz (jó pél dá ja en nek a ha ja don fo gal ma és ké pe), ma ga Grémaux is
a bi zony ta lan ság és az egye net len ség fi gye lem be vé te lé vel kap csol ja ös  sze a
maszkulin nő ket a szü zes ség gel, hogy fel te hes se a kér dést: va jon ezek a
„szüzek” min dig tar tóz kod ni kí ván tak a fér fi ak kal foly ta tott sze xu á lis él mé -
nyek től, vagy in kább job ban él vez ték a sze xu a li tás sza bad sá gát?

A he te ro sze xu a li tás hi á nyá nak en  nyi re plasz ti kus meg je le né se in kább kér -
dé ses Pi pás ese té ben, az el me or vo si vizs gá la tá nak el ső ré szé ben Pi pás köz lé -
sei jel zik eze ket a problémákat.26 Va ló szí nű leg 1886-ban szü le tett Szeged-
Átokházán, de sem a hó na pot, sem a na pot nem tud ja. Ap ja és any ja az el já rás
ide jén már el ha lá lozott, az előb bi gu ta ütés ben, a má sik szá raz hek ti ká ban, az
öt test vé ré ből pe dig csak ket ten nőt tek fel. And rás test vé re azon ban Ember
Judit ku ta tá sai sze rint fel akasz tot ta ma gát, de ez zel nem Pi pást gya nú sí tot ták,
mi vel a fiú több ször em le get te ön gyil kos gon do la ta it. Ál lí tó lag tes ti és szel -
le mi fo gya té kos és sü ket volt, és ha lá lá ig Pi pás gondozta.27

Ti zen öt-ti zen hat éves ko rá ig pász tor ként dol go zott, míg nem ti zen hét éve -
sen fe le sé gül vet te Rieger Pál, akit az el mon dá sa sze rint so ha sem sze re tett, a
szü lei eről tet ték a há zas sá got. A fér jé vel va ló sze xu á lis együtt lé tet egy ál ta lán
nem él vez te; hat gyer me ket szült, kö zü lük egy ma radt élet ben. Az együtt töl -
tött hét év ben na gyon ros  szul él tek, nagy va ló szí nű ség gel a férj ag res  szív vi -
sel ke dé se mi att. A hét év alatt szü le tett hat gye rek még egy ko ra új ko ri tár sa -
da lom ban is sú lyos meg ter he lés lett vol na egy nő nek, az pe dig, hogy eb ből
csu pán egy ma radt élet ben, más kér dé se ket is fel vet, pél dá ul, hogy tör tént-e
cse cse mő gyil kos ság, vagy bár mi lyen más erő szak. E te kin tet ben sem mi lyen
ada tunk nincs.

„A szegény asszony élete a libapásztorkodással kezdődik”28 – ez zel a
mon dat tal in dít ja Kiss La jos kö te té nek a ne he zen élő al föl di nők ről szó ló ré -
szét. Nem tud juk, mi lyen ál la tok le gel te té sét bíz ták Pi pás Pis tá ra (ak kor még
Fődi Vik tó ri á ra), de a Kiss Lajos-i struk tú rát kö vet ve ti zen két-ti zen négy éve -
sen a pász tor ko dás ból ki nő ve egy sze gény lány cse léd vagy pesz ton ka fel ada -
to kat kap. Pi pás vi szont még ti zen öt éve sen is ál la tok te re lé sé vel fog lal ko -
zott, el kép zel he tő, hogy na gyobb tes tű jó szá go kat (mar ha, disz nó, bir ka) is
rá bíz tak. Em ber Ju dit ku ta tá sai kö zött egy in ter jú ban Rieger Pál egyik, még

 26 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné el me or vo si je len té se.
 27 Em ber Ju dit: Pi pás Pis ta. In: Za lán Vin ce (szerk.): Az Em ber-lép ték. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2006,

187. o.
 28 Kiss Lajos: i. m. 5. o.
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a Pi pás sal kö tött há zas sá ga előtt szü le tett lá nya úgy tud ta, Fődi Lukács, Pi pás
ap ja ju hász em ber volt.29 A fa lu si, ta nya si tár sa da lom ban a pász tor ko dó em be -
rek kö tet le nebb, sza ba dabb élet vi te le köz is mert to po sza a nép dal ok nak, de je -
len eset ben nem tud juk, va jon sa ját ál la tai vol tak, vagy csu pán ja va da lom fe -
jé ben vál lalt pász tor mun kát. Ám ha hi he tünk Pi pás nak, úgy ke rült
fe le ség ként egy férj ha tal ma alá, hogy előt te még so ha nem vég zett szol gá lói
mun kát, ha nem a ve le egy idős fi úk fel ada tát vé gez te mint ál lat te re lő. En nek
a vi szony la gos sza bad ság nak a vá gya el kí sér het te há zas ként.

A Rieger Pál lal kö tött frigy Kiss La jos sze rint nem ne vez he tő ké sői há zas -
ság nak Pi pás szem pont já ból, mi vel „a szegény ember lánya” közelébe, ha
„otthon tartották”, ti zen hat-ti zen hét éve sen „beeresztették a kérőt”30. Rieger
vi szont öt ven kö rü li em ber volt, több gye rek kel, ta lán öreg ko rá ra egy meg -
bíz ha tó ápo lót kí vánt ma ga mel lé, ezért el néz te jö ven dő be li je rossz szo ká sa -
it. Pi pás sa ját el mon dá sa sze rint ti zen há rom éves ko ra óta pi pá zott, a kór ház -
ban szo kott rá, ahol ke zel ték. A tár gya lá sán a bí ró kér dé sé re is mer te el, az
or vo sok aján lot ták ne ki a be teg sé gé re, de ké sőbb már nem tud ta elhagyni.31

Ti zen öt-ti zen hat éve sen úgy be da gadt a lá ba, hogy jár ni is alig bírt. Utób bi
ma gya rá zat le het ar ra, mi ért ép pen en  nyi idős ko rá ig fog lal ko zott pász tor ko -
dás sal. Sa ját bevallása32 sze rint fi a ta lon több ször ivott, ré szeg is gyak ran volt,
de so ha nem ke ve re dett kocs mai ve re ke dés be. Ezek nek akár egyi ke is elég
ala pot nyújt ha tott olyan plety kák hoz, szó be szé dek hez, ame lyek meg ne he zí -
tet ték a há za so dá sát. 

Rieger Pál egyik ve je úgy nyi lat ko zott Pi pás fér jé ről, mint nagy da rab em -
ber ről, aki igen erős volt, az italt és a kár tyát is na gyon sze ret te, de so ha nem
bán tott sen kit. 

Ös  szes sé gé ben a há zas ság rossz ta pasz ta la tai szár maz hat tak konk rét erő -
szak ból, vagy csu pán az ural kod ni vá gyó fér fi ma ga tar tá sá ból, aki a fe le sé -
gé től egyfajta „szolgai” ma ga tar tást kö ve telt, ez pe dig ide ge nül ha tott az
éve kig sza ba don élő pász tor lány nak.

Pi pás hét év után meg elé gel te a hely ze tét, sa ját sza vai sze rint fér fi ru há ba
öl tö zött, mert úgy gon dol ta, töb bet ke res het így. Dol go zott ko csis ként, cse -
léd ként és nap szá mos mun ká ban. A bün te tő ügy mi att kez de mé nye zett el me -
vizs gá la ton azt val lot ta, csak a mun ka és a jobb fi zet ség re mé nyé ben öl tö zött
fér fi nak. 

 29 Em ber Ju dit: i. m. 151. o.
 30 Kiss La jos: i. m. 148. o.
 31 Délmagyarország, 1933. ja nu ár 11.
 32 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné el me or vo si je len té se.
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A Pi pás-ügy narratíváinak át ala ku lá sa vagy to váb bi szá lak kal va ló bő vü -
lé se a kor szak saj tó já nak is tu laj do nít ha tó. Az Est 1932. jú li us 24-i szá má -
ban33 a kö vet ke ző cím mel je lent meg cikk: Felakasztotta férjét egy puszta -
mér gesi asszony. – Tíz év múlva derült ki a bűne. Jú li us 29-re34 már pon to sabb
in for má ci ó kat szer zett az or szá gos na pi lap: Miért lett férfi Pipás Pista és
hogyan követett el két gyilkosságot? Itt a gyil kos sá gok he lyett már in kább a
transzvesztitizmus egyé ni in dí tó oka it bon col gat ta a cikk író, fő ként a fér fi ak
bru tá lis vi sel ke dé sé vel ma gya ráz va a kér dést. A Délmagyarország ugyan -
ezen a napon35 in kább az ügyész ség di lem má já val fog lal ko zott: a fér fi ak vagy
a nők kö zé zár ják-e Pi pás Pis tát? Hi szen nő lé vén a fér fi ak hoz még sem te het -
ték, de egy nad rá gos em ber az as  szo nyok kö zé se ke rül het, ezért úgy dön töt -
tek, szok nyát ad nak rá. A cikk sze rint a gya nú sí tott fe szen gett az új ru há já -
ban, még fél óra múl va is az övet ke res te a szok nyán. A tár sa dal mi ne mi
ho va tar to zás szen zá ci ó vá eme lé sén túl pla u zi bi lis ma gya rá zat ke re sés he lyett
az új ság írók a bru tá lis gyil kos fo gal ma alá sö pör ték az ügyet. A té ma 1933
ele jén ke rült is mét na pi rend re: ja nu ár 11-én az íté let hir de tés közeledtével36

már Az Est cím lap já ra ke rü lő ügy ben el ső ként a bru tá lis gyil ko sok vár ha tó
sú lyos bün te té se volt a té ma, de ez a kö vet ke ző szö veg kö zi ki eme lés sel:
„Pipás Pista babos kékszoknyában” bo nyo ló dott. Az Est tu dó sí tó ja a ke gyet -
len gyil kos és bűn bá nó anya fo gal ma i nak an ta go niz mu sát a „nőiség, mint
álca” se gít sé gé vel ol dot ta fel. 

A ja nu ár 14-i íté let hir de tést Az Est már csu pán a har ma dik ol da lon hoz ta,
hi á ba szab tak ki ha lá los íté le tet Pi pás ra. A tár gya lá son hall ha tó vé dő- és vád -
be szé dek na gyon ke vés sé ref lek tál tak egy más ra. Pi pás Pis ta vé dő je, dr.
Fekete László meg ál la pí tot ta: „Semmi oka nem volt arra, hogy elhagyja a
házát […] társtalanul bolyongjon az országban, férfiruhában.” Az egész vé -
dő be széd ét úgy épí tet te fel, hogy Pi pás nem más, mint egy sze xu á lis aber rá -
ció ál do za ta, amit go nosz as  szo nyok kihasználtak.37 Az ügyész a vád lott ne -
mi sé gé vel nem is tö rőd ve egy ka lap alá vet te az ös  szes el kö ve tőt, és be szé de
az elő re meg fon tolt sá guk hang sú lyo zá sá ban me rült ki.38

1933 vé gén Horthy Miklósnak írt ke gyel mi kérvényt39, eb ben nem is men -
te get te tes ti és szel le mi el vál to zá sát, de az elő re meg fon tolt sá got ta gad ta. Bör -

 33 Az Est, 1932. jú li us 24., 6. o.
 34 Uo.
 35 Délmagyarország, jú li us 29., 1. o.
 36 Az Est, 1933. ja nu ár 11., 1. o.
 37 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Dr. Fe ke te Lász ló vé dő be szé de.
 38 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Ügyé szi vád be széd.
 39 CSML VII. 2. b. B5336/1932. Pi pás Pista/Rieger Pálné ke gyel mi kér vé nye.
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csökné szem be sí tés ko ri be is me ré sé re hi vat ko zott, mi sze rint a gyil kos sá got
nem ő ta lál ta ki, ha nem a fe le ség. El kép zel he tő, hogy a lá nya ki há za sí tá sa, a
tar tós meg te le pe dés re mé nye mi att dön tött a gyil kos ság mel lett. Em ber Ju dit
ku ta tá sá ban is ta lál ha tó egy nő, Kiss Antalné Császár Marcsa, akit Pi pás meny -
as  szony ként kí vánt ma gá nak. A nő el be szé lé se sze rint meg akar ta öl ni az urát,
hogy együtt él hes sen ve le, de Kiss Antalné meg les te pi si lés köz ben, és így
szólt: „Meglestem én magát, de magának is csak olyan tepsije van, mint nekem,
Pista bácsi. Az uramnak pikulája is van hozzá. Az ember rossz, az igaz, de a
pikulája, az jó. Hű de mérges lett! Nem szólt többé énhozzám egész úton.”40

Min den önál ló ság ra tö rek vő, ván dor ló élet mód ja el le né re le he tett le te le pe dé si
szán dé ka, hogy fér fi ként egy ta nyai ház tar tás csa lád fő je le gyen. Börcsökné en -
nek meg hi ú su lá sát Pi pás mun ka ke rü lés ében je löl te meg, ma ga Pi pás csak az
ös  sze kü lön bö zést jegy zi meg. Ös  szes sé gé ben a csa lá di élet ku dar cát for dí tott
hely zet ben már meg él te, most mint ha a má sik ol da lát is meg ta pasz tal ta vol na. 

A Dobák-gyilkosságnál már je len tő sebb ter ve zést igény lő ügy ről le he tett
szó. A Börcsök ese té ben még a ké sőb bi együtt élés mi att egy az érin tett sé gét
iga zo ló va ló sá gos hely ze tet hasz nál ha tott fel, azon ban a Dobák-gyil kos ság -
nál már min den sze mé lyes be fo lyá so lás ra vo nat ko zó rész let konfabuláltnak
tűnt, mi vel a csa lád tól el tá vo lo dott az ölés után. No ha min den val lo más meg -
egye zik ab ban, hogy Pi pás járt a leg töb bet min den ki hez in for má ci ó kat hoz -
ni, a gyil kos sá got meg be szél ni. Sőt ve le men tek a gyil kos ság fi zet sé gé ért is.
Va gyis az el kö ve tés leg fon to sabb or ga ni zá to ra ként tel je sí ti a bér gyil kos ság
leg fon to sabb, fő ként ön vé del mi szempontjait.41 El ső ként ön ke zű ség nek ál lít -
ja be az ese te ket, az el kö ve tés hez hasz nált gyil kos esz köz al kal mi, köz vet le -
nül nem köt he tő az el kö ve tő höz. Ál ta lá ban a bér gyil kos nem is mer ke dik meg
az ál do zat tal sze mé lye sen, ki vé ve, ha így tud kap cso la tot te rem te ni az zal,
aki nek ér de ké ben áll a ki je lölt sze mély ha lá la.

A sta tisz ti kai szem pont ból a női bű nö zés ma gyar arany ko rá ban élő Pi pás
a gyil kos sá gok ban részt  ve vő ket mind meg fe nye get te a tet tek el kö ve té se
után, így biz to sít va a hall ga tá su kat. Ez zel akár aka rat la nul, de akár tu da to san
is ger jeszt ve a tő le va ló fé lel met, ami erő sít het te sorozatgyilkosi mi nő sé gét
mint a pa rasz ti tár sa da lom hi e rar chi á já nak fel bo rí tó ját. Mint már esett ró la
szó, a XIX. szá zad vé gén Kraft-Ebing a homoszexualitáshoz so rol ta a transz -
vesztitizmust, mond ván a tár sa dal mi kon ven ci ók el len fel lé pő ma ga tar tás nak
mi nő sül.

 40 Em ber Ju dit: i. m. 164. o.
 41 A ma gyar or szá gi bér gyil kos ság gal kap cso la tos hi á nyos in for má ci ók mi att na gyon hasz nos nak bi zo -

nyult Ko vács La jos ti po ló gi á ja és szem pont jai. 
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El kö ve té si hely szí nek 
mint a bér gyil kos ság fel de rí té sét elő se gí tő in for má ci ók

Liam Brolan és ku ta tó tár sai egy nagy min tás ku ta tás alap ján azt vizs gál ták,
hogy mi lyen kö vet kez te té se ket le het le von ni az el kö ve tés hely szí ne alap ján.
A leg jel lem zőbb nek az ál do zat ott ho na (26 szá za lék) szá mí tott, majd az el ke -
rí tett, nyil vá nos tér (22), ez után a nyi tott tér (19) bi zo nyult a har ma dik leg -
jel lem zőbb nek. A ku ta tá suk alap ján lát ha tó, hogy a hely szín Pi pás Pis ta ügyét
ala pul vé ve nem vál to zott meg je len tő sen, in kább a fel ké szü lés mód ja ala kult
át, amen  nyi ben a fi zi kai anyag ma rad vá nyok el ke rü lé se ér de ké ben a kon tak -
tust ke rü lő ma ga tar tás gya ko ri, ame lyet az emel ki, hogy elő re meg ter ve zett
hely ről fő ként lő fegy ver rel tör té nik az em ber ölés. A kü lönb sé ge ket el ső sor -
ban az je len ti, hogy nincs szán dék az em ber ölés té nyé nek el fe dé sé re, va gyis
a be ál lí tott hely szín meg al ko tá sá ra. Ugyan ak kor Budvári Róbert egy ko ri, ki -
vá ló igaz ság ügyi or vos szak ér tő ta pasz ta la ta i ra hi vat koz va fon tos meg ál la pí -
ta ni, hogy a lep le zett em ber ölé sek a leg rit kább eset ben ad nak ar ra le he tő sé -
get, hogy fel de rít sék őket, to váb bá lis táz zák és adat bá zist ké szít se nek abból42,
ami az igaz szol gál ta tás in kom pe ten ci á já ból, in téz mé nye sí tett kö zö nyé ből fa -
ka dó an csak egy-egy el hi va tott ku ta tó szá má ra vá lik lát ha tó vá idő ről időre.43

Ép pen az igaz ság szol gál ta tá si szer vek kom pe ten cia hi á nyá nak, il let ve
szer ve ze ti hi á tu sa i nak volt a kö vet kez mé nye, hogy Pi pás Pis ta úgy vált egy -
szer re so ro zat- és bér gyil kos sá, hogy anya gi lag volt ér de kelt a bos  szú ál ló le -
gen dá ját fel épí tő tör té ne tek ké tor zu ló, bru tá lis gyil kos sá gok ban.

 42 Budvári Ró bert: A tit kolt em ber ölés le lep le zé se. Belügyi Szemle, 1966/6., 52–57. o.
 43 Meg fon to lan dó pél da An gyal Mik lós: Is me ret len sze mély azo nos sá gú holt tes tek kri mi na lisz ti kai és

szak ér tői azo no sí tá sa. Dok to ri ér te ke zés. Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Pécs,
2014.
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