
Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

166 

Az integritás teszt,  
mint a korrupció elleni harc rendészeti eszköze 

FARKAS Krisztina 

Országos Kriminológiai Intézet (OKRI), Budapest 
farkas@okri.hu 

 
A korrupció elleni harc folyamatosan jelen van az államok 
büntetőpolitikájában, így a lehetséges intézkedések széles, és egyben 
egyre bővülő eszközrendszerét foglalja magában. Ezen eszközrendszer 
részét képezi az ún. integritás teszt, amely az „integrity testing”, illetve az 
Egyesült Királyságban az „intelligence-led integrity test” néven 
használatos. A jogintézmény a korrupció elleni fellépés egyik 
mechanizmusaként alakult ki az angolszász államokban, majd annak 
szellemisége, mintája mentén jött létre Európa egyes államaiban. Habár 
az integritás teszt koncepciója még kevésbé ismert a joggyakorlatban, és 
az elmélet is „gyerekcipőben jár”, a vonatkozó szakirodalom felfejlődőben 
van, a jogintézmény létjogosultsága vitathatatlan. Az eljárás elterjedése 
nem figyelhető meg, mivel kevés ország él ezzel a lehetőséggel. 

A jogintézmény vizsgálata több szempontból indokolt. Egyrészt maga az 
integritás, valamint az integritás teszt széles körben használatos 
fogalmak, több jelentéssel bírnak, nemcsak a büntetőjogban van 
létjogosultságuk, így nincs egységesen elfogadott meghatározásuk. A 
fogalmi alapvetésen túl a jogintézménnyel kapcsolatos alapvető kérdések 
felvetése, és az arra adandó válaszok körének meghatározása szükséges. 

A vizsgálat hátterében a Magyarországon 2011. január 1. óta 
alkalmazható, az integritás tesztnek megfelelő rendészeti eljárás, az ún. 
megbízhatósági vizsgálat jövőbeli útjának kijelölése iránti igény áll. A 
jogintézmény szabályai a bevezetésük óta a gyakorlati tapasztalatok és a 
jogi környezet hatására többször változtak, a gyakorlatban felmerült 
kérdések mára kikristályosodtak. Az eljárás jövőbeni helyzetének 
meghatározáshoz a tanulmány a jogintézmény dogmatikai alapjaiból 
kiindulva a magyar szabályozás áttekintését követően kíván rávilágítani az 
esetleges jövőbeli irányokra. 

 
Az integritás, integritás teszt fogalma 
 
A korrupció elleni küzdelem színterén az utóbbi évtizedben megjelent az 
integritás alapú szemlélet (Bokor, 2018), amely a korrupcióval szembeni 
hagyományos, szabályalapú szemlélethez képest egy értékalapú 
megközelítést jelent. A korrupció elleni büntetőjogi, represszív 
megközelítés a gyakorlati tapasztalatok alapján nem elegendő (Pallai & 
Kiss , 2014), így más utakat is kell keresni. A korrupciót hagyományosan 
jelképező „rothadt alma” (Ifi-Valde, Klotz, Váradi, & Végh, 2015) 
eltávolítása mellett és helyett, amely a repressziót jeleníti meg, inkább a 
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körülmények megváltoztatása, a prevenció kerül előtérbe. A 
hangsúlyeltolódás nemzetközi és hazai szinten egyaránt megfigyelhető. A 
kétféle szemlélet és egyben megoldás együtt adja az optimális jó 
eredményt, a kiegyensúlyozott megközelítés elérése a kívánatos cél. 

Az integritás szó több tudományágban használatos, eltérő 
szövegkörnyezetekben fordul elő. (Nagy & Végh, 2018). Etimológiai 
értelem az integritás a latin „integer”, „in tangere” szóból származik és 
jelentése: eredeti teljesség, érintetlenség, épség, csorbítatlanság, 
sértetlenség (Nagy & Végh, 2018). Átvitt értelemben feddhetetlenséget, 
tisztességeset, becsületet fejez ki (Magyar Értelmező Kéziszótár, 2011) 
(Bakos, 2007). Filozófiai értelemben az értékek összességét, értékek 
melletti elkötelezettséget jelenti. A szociológia az integritást, mint előre 
meghatározott értékrendű magatartást definiálja. Az integritás szó 
magyar megfelelője, mára általánosan elterjedt jelentése: „értékvezérelt 
magatartás”. Ez az értékelvűség a jogkövetésre irányuló belátáson 
alapuló, belülről fakadó igényt takar, amelyhez szükséges a megfelelő 
szakmai felkészültség, objektivitás, a jogszabályok betartása, a közösségi 
érdekek előtérbe helyezése az egyéni érdekekkel szemben.  

Magyarországon az integritás fogalma az utóbbi években jelent meg és 
kezd beívódni a társadalom köztudatába. A jogi fogalomrendszerben az 
Állami Számvevőszék használta először 2010-ben, azt követően indult 
hódító útjára.  

Az integritás és az integritás teszt elérő fogalmak, habár a szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. Az integritás teszt (integrity testing) is többféle 
környezetben használatos. Az integritás teszt öt területen nyert 
létjogosultságot: a külső felügyelet, a rendőrség felelősségre 
vonhatósága, a humán erőforrás management, a pénzügyi management 
és büntetőjogi felelősség körében. Az utolsó, teljesen új terület, amely a 
tesztelt személy büntetőjogi felelősségét megalapozó korrupciós 
aktivitásának formális lehetőségét értékeli. (Bojan, Djordevic, Mandic, & 
Erceg, 2016). Európa legtöbb államában az integritás teszt fogalom alatt a 
rendőrség tagjainak felvételét megelőző háttér, vagy biztonsági 
ellenőrzést értik (Gounev, Dzhekova, & Bezlov, 2012). Az angolszász 
államokban, így az USA-ban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában az 
integritás teszt elterjedt fogalom, amely bűncselekmény elkövetésére 
lehetőségét kínáló mesterséges szituáció megteremtését takarja (Gounev, 
Dzhekova, & Bezlov, 2012). Az angol irodalomban használatos 
intelligence-led integrity test” hasonlóan olyan tesztet takar, amely az 
egyén vagy egyének reakcióját teremti meg abból a célból, hogy 
magatartásuk, viselkedésük vagy szakmai standardoknak való 
megfelelőségük értékelhető legyen (Integrity matters. An inspection of 
arrangement to ensure integrity and provide the capacity to tackle 
corruption policing, 2015). 

A bűnüldöző szervek alapvetően két „módszert/eljárást” alkalmaznak a 
rendőrségi korrupcióra irányuló nyomozásokban: a reaktív és a proaktív 
nyomozásokat, vizsgálatokat. Az előbbi típus magában foglalja mindazon 
tevékenységeket, amikor hivatalos szervek a (állampolgároktól, 
rendőröktől, médiától vagy más szervezetektől) beérkező rendőrségi 
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kötelezettség-szegésekre hivatkozó feljelentések/panaszok ügyében 
eljárnak, így a jogkövetkezmények magukban foglalják a büntetőjogi 
eszközrendszert is. A proaktív nyomozásokat a begyűjtött információk 
alapján a szerv maga kezdeményezi (Dzhekova, Guonev, & Bezlov, 2012). 
Ebbe a körbe tartozik a bűnüldözési célú integritás teszt is (Jagusztin, 
2017), amelynek kétféle típusát különbözteti meg az irodalom (Mandic & 
Djordjevic, 2016), (Hoppe, 2016), (Gounev, Dzhekova, & Bezlov, 2012). 
Az egyik típus az ún. célzott integritás teszt (targeted test), amely esetén 
speciális alanyra vonatkozóan adat merül fel, hogy korrupciós 
bűncselekmény elkövetésére vagy egyéb etikai jogsértésre hajlamos. A 
vizsgálat megalapozása tehát korábban beszerzett és elemezett 
információkkal történik. Az így beszerzett adatok felhasználhatók 
büntetőeljárás megindításához. Ezt a típusú vizsgálatot konkrét személlyel 
szemben lehet elrendelni. Ezzel szemben a véletlenszerű tesztelés 
(random integrity testing) során nem állnak rendelkezésre előzetes 
információk konkrét személyről. A vizsgálat kockázatelemzésen alapul. A 
célzott személyek tudatában vannak, hogy létezik ez a típusú teszt, de 
nem tudják, hogy mikor és milyen körülmények között kerül sor rá. A 
véletlenszerű tesztelésen alapuló vizsgálatban olyan élethelyzetet hoznak 
létre, amely a rendőr intézkedését vonja maga után, amely során alkalmat 
teremtenek a megvesztegetésre (Hoppe, 2016), (Mandic & Djordjevic, 
2016). 

 
A magyar integritás teszt – a megbízhatósági vizsgálat 
 
A jogintézmény több jogszabályon alapul, a rendelkezéseket a 
rendőrségről szóló törvény (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 7-
7/C. §-ai), – egyéb jogintézményekre vonatkozó szabályok mellett – a 
megbízhatósági vizsgálat részletes szabályairól szóló Korm. rendelet 
(293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 10-13. §), az ügyészi feladatokra 
vonatkozóan az ügyészségről szóló törvény (2011. évi CLXIII. törvény az 
ügyészségről 29. § (6) bekezdése), és az ügyészség közérdekvédelmi 
feladatairól Legfőbb Ügyészi utasítás (3/2012. (I.6.) LÜ utasítás az 
ügyészség közérdekvédelmi feladatairól VII. Fejezete) vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák. Sajátossága, hogy nem a büntetőeljárás 
kerete között folytatott eljárás, hanem a rendészethez tartozik, azonban, 
ha eredményeképpen az NVSZ bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést 
tesz, akkor a Be. szabályai szerint a nyomozás elrendelésére kerül sor. 

A megbízhatósági vizsgálat, mint előzmények nélküli nóvum új 
feladatok elé állította a NVSZ-t, amelynek nem voltak hazai tapasztalatai. 
Az NVSZ-nek kellett a hazai gyakorlatot kialakítani, a számára ismeretlen 
eljárást a korrupció elleni fellépés hatékony eszközévé formálni (Dékány, 
2016). Az új jogintézmény új feladatok elé állította az engedélyező és 
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget is. A gyakorlati problémák a 
bevezetést követő első években derültek ki, hiszen egy tanulási 
folyamaton ment át mind a nyomozó hatóság, mind az eljárást felügyelő 
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ügyészség. Fordulópontnak tekinthető a Kúria Bhar. I. 520/2017/3. 
(EBH2018. B.1.) számú ítélete, amely anyagi jogi szempontból közelítette 
meg és értékelte a megbízhatósági vizsgálat egyes kérdéseit (Bangó, 
2018) A bíróság a döntésében az eljárásjogi hibára, kérdésekre anyagi 
jogi választ adott. Ma már inkább nem az anyagi jog rendszerében, 
hanem az eljárásjog területén keressük a választ. Maga a Kúria is 
korrigálta ez a megközelítést a későbbi döntésében (EBH2018. B.16.). Az 
ügyész feladata a törvényességi felügyelet körében felügyelni az eljárás 
tisztességes voltát. Az egyik meghatározó szempont a jövőben a 
megbízhatósági vizsgálat során beszerzett bizonyítékok 
felhasználhatósága. Ha a megbízhatósági vizsgálat eredményeképpen 
büntetőeljárásra kerül sor, akkor az ügyész feladata a bizonyítás, amely 
elsősorban a megbízhatósági vizsgálat során beszerzett bizonyítékokon 
alapul. Fontos Az eljárás sikere a két szervezet egymásra épülő 
feladatellátásán múlik. 

Általános kiindulópont, követelmény, hogy a megbízhatósági vizsgálat a 
szükségesség, arányosság, és célszerűség követelményének megfeleljen. 
A vizsgálat három szakaszra osztható: a vizsgálat elrendelését megelőző 
szakasz, az elrendelés és a kapcsolatfelvétel között szakasz és a szimulált 
élethelyzet (Jagusztin, 2017). Ha a vizsgálat eredményeképpen az NVSZ 
bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz, akkor a Be. szabályai 
szerint a nyomozás elrendelésére kerül sor. 

Az eljárás meghatározó alapvetései: kivel szemben rendelhető el, a 
prediszponáltság kérdésköre, a vizsgálat időtartama, az egyes eljárási 
cselekmények határideje, az ügyészi külső kontrol szerepe, a szimulált 
élethelyzet, a titkos információgyűjtés során alkalmazott eszközök, a 
védelmi tiszt által elkövethető bűncselekmény/szabálysértés vagy 
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés, a sikeres és sikertelen 
vizsgálat jogkövetkezményei, valamint a vizsgálat gyakoriságának 
kérdése. A megbízhatósági vizsgálat eredményeképpen indult 
büntetőeljárással kapcsolatban pedig a megbízhatósági vizsgálatban 
beszerzett bizonyítékok felhasználhatósága  

A megbízhatósági vizsgálat a törvényben taxatíve meghatározott 
szervek személyi állományába tartozó személyi körrel, azaz a védett 
állománnyal szemben rendelhető el. Nemcsak nevesített személyekkel 
szemben kerülhet sor a vizsgálatra, hanem a védett szerv egy adott 
területén szolgálatot ellátó, az elrendeléskor még nem nevesíthető 
tagjával/tagjaival szemben is. A törvényi taxáció egy viszonylag széles 
személyi állományt takar, amely a bevezetése óta bővült. 

Lényeges a prediszponáltság kérdésköre. A prediszponáltság arra 
kérdésre keresi a választ, hogy miért éppen az adott 
személlyel/állománycsoporttal szemben kerül sor a megbízhatósági 
vizsgálat elrendelésére. A fogalom a bűncselekmény elkövetésére való 
hajlamosságot takarja (Jagusztin, 2017). A prediszponáltság a vonatkozó 
jogszabályokban nem jelenik meg, nincs rendelkezés arra vonatkozóan, 
hogy a megbízhatósági vizsgálatot pontosan milyen előzetes információk 
alapján lehet lefolytatni (Jagusztin, 2017). 
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Fontos elem a valóságban is előforduló vagy feltételezhető mesterséges 
élethelyzet kialakítása, hiszen abban a szituációban tesztelhető a célzott 
személy/csoport magatartása. A élethelyzetnek egyrészt „olyannak kell 
lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási 
kötelezettségét vonja maga után, másrészt a kialakított élethelyzet nem 
korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési szabadságát az 
intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában” (293/2010. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés). 

A jogalkotó garanciális elemekkel bástyázta körül a megbízhatósági 
vizsgálat végrehajtását Legfontosabb ilyen garancia az ügyész 
közérdekvédelmi feladatkörében ellátott törvényességi felügyelete: 
További garancia a vizsgálat gyakoriságának meghatározása, a vizsgálatot 
végrehajtó védelmi tiszt által elkövethető 
bűncselekmények/szabálysértések és a védett állomány taxatíve 
meghatározása (Klotz, 2017). 

 
Záró gondolatok 
 
A korrupció elleni harc területén az utóbbi évtizedekben új utak, 
megoldások jelennek meg világszerte. Az integritás teszt ezen 
megoldások egyike. Magyarországon az integritás tesztnek megfelelő 
rendészeti eljárás, az ún. megbízhatósági vizsgálat, amely immár nyolc 
éves rögös útra tekinthet vissza. Az eljárás közvetlen és közvetett módon 
hozzájárult a korrupciós – elődsorban hivatali – korrupció 
visszaszorításhoz, a jogi garanciákkal kiépített vizsgálat „jó magyar 
gyakorlattá vált”, hatásfoka tovább növelhető a jogszabályi keretek 
felülvizsgálatával (Klotz, 2017). Felvetődik azonban a kérdés, hogy merre 
jelölhető ki a jogintézmény jövőbeli iránya. Amennyiben a megítélés 
szerint beteljesítette a feladatát, jelenlegi formájában működjön-e tovább, 
esetleg hatályon kívül helyezhető-e; vagy éppen ellenkezőleg a jogszabály 
módosításával az alkalmazás kiterjesztése indokolt-e. A harmadik 
megoldás az eddigi út, az elért eredmények összegzése, értelmezése 
annak alapján a jövőbeli irány a meghatározása. Ezen az úton kell 
elindulni és újragondolni a megbízhatósági vizsgálat célját, garanciális 
szabályait, jogkövetkezményeit. 
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