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A mesterséges intelligencia kapcsolata a humán 
biztonsággal1 

Kollár Csaba2 
 
Absztrakt: 
 
A mesterséges intelligencia az informatikai és számítástechnikai rendszerek fejlődésének 
és számítási kapacitásuk exponenciális növekedésének köszönhetően a társadalmi és a 
gazdasági élet egyre több területén van jelen. Tanulmányomban a téma fogalmi keretét 
adom meg, illetve a mesterséges intelligencia fontosabb felhasználási területeit és lehe-
tőségeit ismertetem, kiemelve az interaktív robotok társas készségeinek a fontosságát.  
 
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, humán biztonság, online csalás, robotika. 
 
Abstract: 
 
Artificial intelligence is present in more and more areas of our society and economy, due 
to the evolution and exponential growth of the calculating capacity of information tech-
nologies and computer systems. In my study I will present the definition settings of the 
topic, as well as I will present the most important areas and possibilities where artificial 
intelligence can be utilized, highlighting the importance of social skills that interactive 
robots have. 
 
Keywords: artificial intelligence, human security, online fraud, robotics. 

                                                           
1 A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-I-OE-779/45 kódszámú 
Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült. 
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, oktató, ORCID azo-
nosító: 0000-0002-0981-2385, elérhetőség: kollar.csaba@uni-nke.hu 
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Bevezetés 
 
A digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai közül elsősorban négy 
területtel foglakozom, melyek a következők: (1) információbiztonság humán 
aspektusa, (2) biztonságtudatosság fejlesztése, (3) intelligens városok, illetve (4) 
ember-robot interakció emberi oldala. Bár ez a négy terület külön-külön is mar-
kánsan körülhatároló, sokkal érdekesebb az – s inkább ezzel szeretnék foglalkoz-
ni tanulmányomban – hogy mik azok a témák, irányok, amelyek közös kapcsoló-
dási pontot jelenthetnek. Miközben a digitális kort megelőző korokban az ember 
egy másik emberrel kommunikált közvetlen, vagy közvetett (mediatizált) módon, 
esetleg a hobbi- és haszonállatának adott vezényszavakat, vagy vallásos meggyő-
ződésből istenképéhez szólt, addig a digitális korban megjelenik a kommunikáci-
ós ágensek között a mesterséges intelligencia, amelyik egyre inkább emberszerű 
kommunikációra (is) képes, értve ezalatt a hangok megformálását, a szavak ért-
hetőségét, a közölt információk tartalmi megfelelősségét. Az ember kimondott, 
vagy leírt gondolatait, illetve viselkedését a gépek már értelmezni tudják, s a 
gépek emberismeretének fejlődése egyre inkább elmossa a határokat az ember-
ember és ember-gép (mesterséges intelligencia) kommunikációja között. A kér-
dés az, hogy mi az ember helye és szerepe a mesterséges intelligencia korában, 
illetve, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi, vagy közeljövőbeli szintjén 
hogyan képes segíteni az emberek munkáját, illetve szolgálni kényelmét. 

 
A téma fogalmi kerete 
 
A mesterséges intelligencia többféle definitív megközelítése közül én elsősorban 
McCarthy  véleményét idézem, mely szerint „A mesterséges intelligencia az 
intelligens gépek gyártásának tudománya és mérnöki gyakorlata”. Ha a mester-
séges intelligencia diszciplináris kapcsolódási pontjait szeretnénk megadni, akkor 
számos olyan tudományterület van, amelyik elősegítette a jelenleg működő 
mesterséges intelligenciák létrejöttét:  

• Biztonságtudomány 
• Számítástudomány 
• Kommunikáció- és nyelvtudomány 
• Pszichológia 
• Szociológia 
• Filozófia 
• Matematika és informatika 
• Műszaki tudományok 
• Idegtudomány 
• Biológia és orvostudomány 
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1. ábra: A mesterséges intelligencia, kapcsolódó fogalmai. Forrás: Mills3 2016 
A mesterséges intelligenciához több rokon kifejezés is illeszkedik, ahogy az az 1., 
angol nyelvű ábrán látható.  

 
A mesterséges intelligenciához közvetlenül kapcsolódik a gépi tanulás 

(machine learning), amelyik „olyan számítástechnikai módszerek összessége, 
amelyek révén lehetővé válik új ismeretek beépítése az MI programokba – új 
készségek kialakítása, illetve a meglevő ismeretek átrendezése, átértékelése 
céljából” . A gépi tanulást összetett fogalomnak tekintjük, s többféle módon le-
het felosztani. A tanulási technikák felosztást választva beszélhetünk mély, illetve 
felszínes/sekélyes tanulásról (deep and shallow learning). A felszínes tanulásnál 
egy rejtett réteg található, a funkciók többé-kevésbé függetlenül tanulhatók, míg 
a mély tanulásnál két, vagy több réteg van, a felső rejtett egységek alacsonyabb 
szintű funkciókat használhatnak az összetettebb és általánosabb funkciók kiszá-
mításához, a tanulás lassú: a magas szintű funkciók tanulása nem független az 
alacsonyabb szintű funkciók tanulásától. A gyakorlatban a kétféle tanulás között 
a felhasználási igények és a rendelkezésre álló adatok mennyisége tesz különb-
séget: a felszínes tanulásnál rendszerint kevésbé összetett és kis adatkészletek 
vannak, míg a mély tanulásnál a célfunkció nagyon összetett és az adatkészletek 
nagyok. Bengio és társai, a mesterséges intelligencia mélytanulását egy négy 
állomásból álló fejlődés utolsó stációjaként definiálják a 2. ábra szerint. 
                                                           
3 Mills, Michael: Artificial Intelligence in Law: The State of Play, 2016 (Part 1). 
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2. ábra: A gépi tanulás fontosabb állomásai Bengio és társai alapján, 2015, 

2016 (saját szerkesztés) 
 
A tanulási technikák mellett a tanulási típusokat, s azon belül (1) a felügyelt 

(supervised), (2) a félig felügyelt (semi-supervised), (3) a felügyelet nélküli (unsu-
pervised learning), valamint (4) a megerősítéses (reinforcement) tanulást külön-
böztetjük meg, amelyek jellemzői: 

(1) felügyelt tanulás: Itt a szakértők a gép tanáraiként járnak el, vagyis a be-
menetet (prediktorokat) tartalmazó képzési adatokkal táplálják a számítógépet, 
és megmutatják neki a helyes válaszokat (kimenet), valamint azokat az adatokat, 
amelyek alapján a számítógépnek képesnek kell lennie arra, hogy megtanulja a 
mintákat (tréningadatbázis). A felügyelt tanulási algoritmusok révén megpróbál-
ják modellezni a kapcsolódási és függőségi viszonyokat a célelőrejelző kimenet 
és a bemeneti jellemzők között úgy, hogy előre meg tudjuk állapítani az új ada-
tokhoz tartozó kimeneti értékeket azokon a kapcsolatokon alapulva, amelyeket 
az előző adatkészletekből tanultak.  

(2) félig felügyelt tanulás: a felügyelt és a felügyelet nélküli tanulás között 
helyezkedik el, mivel a tanulás során felhasználják a feladat megoldására vonat-
kozó közvetlen információkat, illetve olyan információkat is, amelyeknél nincs 
segédlet a megoldást illetően. A tanár csak a tanulási folyamat egyes részeiben 
vesz részt.  

(3) felügyelet nélküli tanulás: a gép tanulási folyamatában nincs jelen tanár. 
A számítógép képes lehet új dolgokat és szabályokat tanulni, miután feltérképezi 
és megtanulja az adatmintákat. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha az emberi 
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szakértő nem tudja, hogy mit is kellene keresnie az adatokban (pl.: összefüggé-
seket, mintázatokat, kapcsolatokat, szabályokat, stb.). A felügyelet nélküli tanu-
lásban nincsenek kimeneti kategóriák vagy címkék, amelyek alapján az algorit-
mus megpróbálhatja a kapcsolatokat modellezni.  

(4) megerősítéses tanulás: a feladat az, hogy a gép optimális(nak tekinthető) 
stratégiát tanuljon meg annak érdekében, hogy maximalizálni tudja a várható 
összjutalmat. Ez azt jelenti, hogy a gép az egyes állapot akció-párok rövidtávú 
hozamát maximalizálja, s ez vezet hosszú távon bevétel/nyereség-
maximalizáláshoz.  

A természetes nyelvfeldolgozás (natural language processing) a tartalmak ki-
termelését/kinyerését (content extraction), osztályozását (classification), a gépi 
fordítást (machine translation), a kérdésmegválaszolást (question answering), 
valamint a szöveggenerálást (text generation) foglalja magába.  

A szakértői rendszerek (expert systems) olyan ismeretalapú rendszerek, 
amelyek a „tárgyköri szakértők ismereteinek felhasználásával magas szintű telje-
sítményt nyújtanak egy szűk tárgyterület kezelésében”. Sasvári a szakértői rend-
szereket az információs rendszerek egyik csoportjának tartja, s úgy vélekedik, 
hogy „speciális, szűk szakterületen hoz döntést vagy javasol megoldást nem 
strukturált problémák megoldására… tényeket és szabályokat tárol, és ezek alap-
ján következtetéseket von le”. Bartha és Havasi, Feigenbaum definícióját veszi 
alapul a szakértői rendszerekkel kapcsolatban, miszerint „a szakértői rendszer 
olyan számítógépes program, amelyik ismeretet (tudást) és következtetési mód-
szert használ fel emberi szakértőket igénylő feladatok megoldására”. 

A látás (vision), vagy tágabban értelmezve a gépi érzékelés, a külvilágból 
származó ingerek érzékelését és feldolgozását jelenti. Rendszerint a képfelisme-
rés és –feldolgozás, a gépi látás, a színek, formák, alakzatok megkülönböztetése, 
a külvilágból származó információk digitalizálása, a kép- és általánosságban ér-
telmezve a forrás információtartalmának javítása, a szegmentálás, a folt- és élke-
resés, az osztályozás, a mozgás felismerése és érzékelése, illetve a térlátás tarto-
zik ide.  

A beszéd (speech) két területet takar: (1) a szövegből hangzó anyag, illetve 
(2) a hangzó anyagból szöveg készítése. A fejlesztési irányok között – a látáshoz 
hasonlóan – a minőség mellett a valós időben történő feldolgozás kap hangsúlyt.  

A (cselekvés)tervezés (planning) fogalma a mesterséges intelligencia terüle-
tén a gép, illetve a gép segítségével az ember (egyén és csoport egyaránt) adott 
célok elérését lehetővé tevő viselkedésének meghatározását jelenti (Futó ). A 
cselekvéstervezés kulcsfontosságú azokon a területeken, ahol az intelligens 
rendszernek önállóan kell döntéseket hoznia, vagy ahol nincs lehetőség arra, 
hogy a gép működését folyamatosan ember felügyelje. Ilyen terület többek kö-
zött az autonóm robotok, a vezető/pilóta nélküli légi, földi, vízi járművek, a chat-
botok, az autonóm döntéshozó szoftveres megoldások. A klasszikus ellenőrzési 
és osztályozási problémákkal ellentétben a megoldások összetettek, és azokat 
többdimenziós térben kell felfedezni és optimalizálni.  
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A robotika (robotics) a mesterséges intelligencia fizikai ágensei közé tartozik, 
s gyakran – helytelenül – egyenlőségjelet tesznek a robotok és a mesterséges 
intelligencia közé. A mesterséges intelligencia a robotokban ölthet testet, külö-
nösen emberi (android, humanoid), vagy állati (animoid) formát felvéve, illetve 
emberi hangon szólva (ahol közömbös a test formája). Az ember-robot (ponto-
sabban megfogalmazva ember-mesterséges intelligencia a robotban) interakció 
vizsgálata azért fontos, mert a megfelelően megalkotott, folyamatos interakcióra 
képes robot iránt az ember érzelmeket tud táplálni, illetve elmélyülhet kapcsola-
tuk. A megfelelő szenzorokkal ellátott robotok megállás nélkül képesek érzékelni 
környezetüket, illetve feldolgozni az onnan érkező ingereket, információkat, s 
tanulóképességüktől függően alkalmasak társas viselkedésük fejlesztésére is. A 
robotokról bővebben tanulmányom utolsó részében írok. 

A mesterséges intelligencia fogalmi keretének zárásaként a program és a 
mesterséges intelligencia közötti hasonlóságokat és különbözőségeket ismerte-
tem táblázatos formában. 

 
program mesterséges intelligencia 

• Programozó írta 
• Determinisztikus: ugyan 

arra a kérdésre ugyan 
azt a választ adja 

• Igen-nem, 0-1 jellegű 
eredményt ad 

• Az ember mondja meg, 
hogy mi a helyes ered-
mény 

• Szabályokat futtat, 
nincs helye a szabályok 
felülírásának 

• Programozó írta 
• Valószínűséggel dolgozik: bizonyos esél--

lyel ugyan az a válasz az adott kérdésre 
• Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű ered-

ményt ad 
• A programozó a célt adja meg, a gép kí-

sérletezi ki a helyes eredményeket 
• Mintákat vizsgál 
• Helye van a meglepetéseknek és a hang-

súlyok eltolásának 

 
1. táblázat: A program és a mesterséges intelligencia közötti hasonlóságok és 

különbözőségek Biczó (2017) alapján (saját szerkesztés). 
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A humán biztonság értelmezése 
 
Horváth4 humán biztonság alatt nemcsak az emberi élet védelmét, és a munka-
biztonságot szolgáló védelmi intézkedéseket érti, hanem azt is, „hogy felkészít-
sük a felhasználókat, a szervezetünk munkatársait arra, hogy felelősen, a bizton-
ságot veszélyeztető tényezők ismeretében végezzék a munkájukat. Továbbá 
legyenek felkészítve azoknak az eszközöknek és információs rendszereknek a 
használatára, amely szükséges a munkájukhoz, így is csökkentve az emberi hi-
bákból fakadó biztonsági eseményeket.” 

A humán biztonság értelmezésénél Péczeli 5 az 1994-es United Nations 
Development Program alapján négy sajátosságot nevez meg: 
1. általános érvényű: számos olyan fenyegetés jelent meg, amelyik mindenkit 

érinthet anyagi helyzettől és lakóhelytől függetlenül, 
2. interdepens: ha a Föld bármely részén az egyén biztonságát fenyegetés éri, 

az kihatással lehet más államokra és azok lakosságára is, 
3. prevenció fontossága: könnyebb és olcsóbb a humán biztonságot megelőző 

jelleggel megteremteni és fenntartani, semmit később korlátozni beavatko-
zással annak következményeit, 

4. emberközpontú: a fókusz az ember életkörülményein van. 
 
Mógor6 a humán biztonság hat összetevőjét azonosítja, úgymint: (1) szak-

mai oktatás, képzés (tudatosság fejlesztése), (2) személyes kompetencia, (3) 
ellenőrzés, értékelés, szankcionálás, (4) nemzetbiztonsági ellenőrzés, tanúsít-
vány, engedély, (5) megfelelő mértékű információbiztonság-tudatosság és (6) 
személyiségbeli megfelelősség (alkalmassági vizsgálat).  

Hegedűs7 a humán biztonság modern fogalmának megalkotásánál úgy fo-
galmaz, hogy „A humán biztonság alapkoncepciója az egyes egyén védelme. Glo-
bális szinten a biztonság csak az egyének érdekeinek és értékeinek individuális, 
helyi, regionális szintű védelmén keresztül lépcsőzetesen valósítható meg.”  

                                                           
4 Horváth Gergely Krisztián: Adatbiztonság. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 
2014. 
5 Péczeli Anna: A humán biztonság elmélete és gyakorlata, Kanada és Japán példáján. 
Grotius, 2011. 
6 Mógor Tamásné: Az emberi tényező szerepe az információbiztonság megvalósítása és 
erősítése terén. Az információbiztonsági kultúra fejlesztésének lehetőségei a Magyar 
Honvédségben. Budapest, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, 2017. 
7 Hegedűs Henrik: A BIZTONSÁG FOGALMÁNAK TÁGABB ÉS SZŰKEBB ÉRTELMEZÉSE, A 
HUMÁNBIZTONSÁG, AVAGY EGY KONFERENCIA TANULSÁGAI. Hadtudományi Szemle, 
2009. 
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A Magyar Biztonságtudományi Társaság8 meghatározása szerint a „bizton-
ság hibamentes állapotot jelent”, amely csak elméleti szinten valósulhat meg 
(ideális helyzet). A gyakorlatban a cél a hiba bekövetkezési esélyének a mini-
mumra csökkentése, illetve olyan szabályozók és megoldások bevezetése, ame-
lyek hiba esetén hatékonyan képesek azt minél hamarabb elhárítani, s az eredeti 
(hibamentes) állapotot visszaállítani. Ez az ember vonatkozásában azt jelenti, 
hogy a számára biztonságos környezeti feltételeket teremtenek, illetve tartanak 
fenn, a biztonságos környezet ellen irányuló támadásokat (értve ezalatt az online 
csalást is) megpróbálják kivédeni, s az egyént segítik abban, hogy biztonságtuda-
tossága és a saját és környezete iránti biztonság-elköteleződése folyamatosan 
fejlődjön. 

 
A mesterséges intelligencia felhasználási területei 
 
Közhelyesen úgy lehetne fogalmazni, hogy a mesterséges intelligencia megjele-
nik, vagy a közeljövőben meg fog jelenni az élet valamennyi területén, ami gyö-
keres változásokat fog előidézni a társadalom és gazdaság működésében egy-
aránt. Tanulmányomban a gyakrabban megnevezett területeket Futó,9 Russell 
és Norvig10, Dudás11, Husi12, Turbot13, Mesko14, Busa15, Badminton16, Husain17 
művei alapján ismertetem.  
 
Számítástudomány 
 
A számítástudomány önállóan, illetve más tudományterületek támogatójaként is 
értelmezhető. A mesterséges intelligencia ezen a területen lehetővé teszi a gra-
fikus felhasználói felület használatát, aminek a segítségével az ember könnyeb-
ben és hatékonyabban tud kommunikálni vele. A kommunikáció nem csak erre a 

                                                           
8 Nagy Tibor: Biztonság és biztonságtudomány. Budapest: Magyar Biztonságtudományi 
Társaság, 2001. 
9 Futó Iván (szerk.): u.a. 
10 Stuart Russell – Peter Norvig: Mesterséges intelligencia. Budapest: Panem Kft., 2005. 
11 Dudás László: Alkalmazott Mesterséges Intelligencia. Budapest: Kempelen Farkas Hall-
gatói Információs Központ, 2011. 
12 Husi Géza: Mesterséges intelligencia alkalmazása. Budapest: Terc Kft., 2013. 
13 Sebastien Turbot: Artificial Intelligence In Education: Don't Ignore It, Harness It!, 2017. 
14 Mesko Bertalan: Artificial Intelligence Will Redesign Healthcare.  
15 Natalino Busa: AI in finance - from hype to marketing and cybersecurity use cases, 
2017. 
16 Nikolas Badminton: Finance and Artificial Intelligence (Real Machine Summit), 2016. 
17 Amir Husain: The Sentient Machine: The Coming Age of Artificial Intelligence. New 
York: Scribner, 2017. 
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felületre, hanem az ember-gép interakció vonatkozásában a beszéd-, kép- és 
alakfelismerésre, a chatbotokra, illetve a gép által kezdeményezett hanghívások-
ra is kiterjed. A kiváló grafikával rendelkező (kaland, stratégiai és egyéb) számí-
tógépes játékokat szintén támogatja a mesterséges intelligencia, akárcsak az 
adatbányászatot, illetve az adatvizualizációt. Már jelenleg is vannak fejlesztések 
és megoldások a mesterséges intelligencia online (személyi) asszisztensként is 
történő használatára18 (pl.: Google Assistant, Amazon Echo, Siri). A jövőben 
számolni lehet azzal, hogy szinte valamennyi családnál lesz legalább egy olyan 
online személyi asszisztens, amelyik a többi intelligens megoldással és alkalma-
zással együttműködve a családtagok kényelmén és biztonságán fog munkálkodni.  
 
Közlekedés és automatizálás 
 
A közlekedés (s azon belül kiemelten a repülés) és az automatizálás területén a 
mesterséges intelligencia olyan tanulómegoldásokkal támogatja a közlekedési 
eszközök fejlesztését, amelyek lehetővé teszik az önjáró (automatikus) gépjár-
művek megjelenését nem csak zárt pályán, illetve elkerített területen, hanem a 
hétköznapi közlekedésben is. A gépjárművek mellett fontos fejlesztési terület a 
repülés, amelyiknél a katonai és a polgári fókusz egyaránt jelen van. A pilóta 
nélküli légi járműveknek (dronok) akkor is végre kell hajtaniuk a feladatot, vagy 
biztonságosan vissza kell térniük a bázisra, ha megszakad a kapcsolatuk a földi 
irányítással. Az ezekbe légi járművekbe épített mesterséges intelligencia lehető-
vé teszi a feladat automatikus végrehajtását akkor is, ha a körülmények többsége 
a feladat meghatározását követően megváltozott, illetve a végrehajtás alatt vál-
tozik.  
 
Városok 
 
2007 óta többen élnek a városokban, mint vidéken. Az UNFPA19 előrejelzései 
szerint 2030-ra a Föld népességének 60%-a, 2050-re 66%-a, 2070-re pedig a 
70%-a lakik majd városokban. A város fogalmán belül külön kategóriát képeznek 
azok, amelyeknél a lakosság létszáma meghaladja a 10 millió főt. Ezeket a vá-
rosokat megapoliszoknak nevezzük. A megapoliszok száma az ENSZ20 szerint 
1990-ben 10, 2014-ben 28 volt, 2030-ban pedig az előrejelzések szerint 41 lesz. 

                                                           
18 Imanuel: Top 22 intelligent personal assistants or automated personal assistants, 
2018. 
19 Népesedéssel kapcsolatos adatok: UNFPA (United Nation Population Found) 
http://www.unfpa.org (letöltés ideje: 2017. 12. 15.) 
20 World Urbanization Prospects: ENSZ 
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf (letöltés ideje: 
2017. 12. 15.) 

http://www.unfpa.org/
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
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A mesterséges intelligencia, a tanulórendszer, az összekapcsolt adatbázisok 
elemzésére épülő algoritmizált problémakeresés és -megoldás témaköre megje-
lenik a városok üzemeltetésében, fenntartásában, fejlesztésében, mivel a vá-
rosok, különösen a nagyvárosok és a megapoliszok olyan komplex rendszerek, 
melyek hatékony működtetése elképzelhetetlen „mesterséges segítség” nélkül. 
Rendet kell teremteni a káoszban (tömegközlekedés), biztosítani kell a környezet 
védelmét és a hulladék, valamint a szennyvíz hatékony feldolgozását, friss ivóvíz-
zel és energiával kell ellátni az egyéni és szervezeti fogyasztókat, kényelmesebb 
és biztonságosabb életet kell teremteni a városlakóknak – hogy csak néhány 
fontos, a mesterséges intelligencia segítségével megoldandó feladatot emeljek 
ki.  
 
Szociális ellátás 
 
A mesterséges intelligencia okos felhasználásával a döntéshozók képesek lehet-
nek arra, hogy az aszály, egyéb természeti katasztrófák, illetve háborús övezetek 
műholdképeinek elemzése során kapott jelentések alapján elenyésző hibaszáza-
lék mellett tudják meghatározni, hogy (1) hol van a legnagyobb szükség a segít-
ségre, illetve (2) a katasztrófának milyen idő- és térbeli lefutása van/lesz. A szo-
ciális és egészségügyi ellátás másik nagy területe az elesett, beteg, fogyatékos 
emberekről való gondoskodás. A mesterséges intelligenciával ellátott (humano-
id) robotok nem csak a rutinfeladatok (pl.: emelés, szállítás, gyógyszeradagolás, 
tornáztatás) elvégzésében, hanem a rászoruló emberekkel való társas interakci-
ókban, a társas kapcsolatok fenntartásában és ápolásában is szerepet kapnak.  
 
Egészségügy és gyógyszeripar 
 
Az egészségügy digitális reformja a jelenben zajló folyamat. Ennek része, hogy a 
beteg állapotával kapcsolatos korábbi (korelőzmények, testsúly, vérnyomás, 
laboreredmények, stb.) és aktuális adatok adatbázisokban tárolódnak, amelyek-
ben a mesterséges intelligencia segítségével lehet adatbányászni. Olyan rejtett 
összefüggések is felszínre kerülnek, amelyek lehetővé teszik többek között a 
ritka betegségek tanulmányozását és hatékonyabb gyógyítását, a személyre szó-
ló kezelési terv elkészítését, illetve a személyre szabott precíziós gyógyszerelést 
és dozírozást, a beteg betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos felelős 
saját döntés meghozatalát (pl.: műtét, gyógykezelés, gyógyszerezés, illetve ezek 
elutasítása), valamint a döntés következményének kockázatmentes megismeré-
sét. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a kevésbé tapasztalt orvos szá-
mára is elérhetőek a különböző beavatkozások (pl.: gyógyszeres kezelés, műtéti 
eljárások) esetleírásai és statisztikai adatai/jelentései, biztosabban tudja kiele-
mezni a labor- illetve képalkotó eljárások eredményeit, kérdéseire a mesterséges 
intelligencia is választ adhat. Az egyének eseteiből rendelkezésre álló adatok 
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révén, illetve a szimulációs eljárásoknak köszönhetően fejlődik a gyógyszergyár-
tás, illetve az egészségügyi (ellátó)rendszer is jobban elemezhetővé válik. 
 
 
Precíziós mezőgazdaság 
 
Egyre kevesebb embernek kell megoldania egyre több ember élelmezését. Ennek 
két oka van: (1) a városokról szóló részben már írtam arról, hogy egyre több em-
ber lakik városokban, illetve (2) összességében növekszik a Föld lakóinak a szá-
ma. A mezőgazdaságnál további problémát jelent, hogy nem lehet jelentősen 
növelni a mezőgazdasági művelés alá vonható területek méretét, a globális fel-
melegedés miatt egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárással kell 
számolni (pl.: aszályok, áradások, hirtelen időjárás változás), a környezetszen--
nyezés nem kedvez a növényeknek és az állatoknak sem, az egyre intenzívebb 
termelés miatt egyre nehezebb pótolni a termőföld tápanyagtartalmát.  

A gazdák a mesterséges intelligencia segítségével kielemezhetik a műhold-
képeket, időjárási előrejelzéseket, illetve a (robot)traktorok és a termőterületre 
telepített szenzorok által gyűjtött, s adatbázisokba küldött, a föld aktuális állapo-
táról szóló adatokat. Így hatékonyabban tudják kihasználni a rendelkezésükre 
álló erőforrásokat, nagyobb termésátlagokat érhetnek el, s a mesterséges intelli-
gencia használatával nemesített és kifejlesztett ellenállóbb növényfajták vetésé-
vel kisebb vegyszerigény mellett (tehát a fogyasztók szervezetét méreganyagok-
kal kevésbé terhelve) biztosíthatják a bőséges termést. A mesterséges intelligen-
cia lehetőséget teremt arra is, hogy az egyes gazdák adatbázisaiból származó 
adatok kielemzése révén regionális, illetve országos szinten is össze lehessen 
hangolni a termelést.  
 
Oktatás 
 
A (felső)oktatásban dolgozó tanárok és szakemberek szerint a mesterséges intel-
ligencia használata a legmarkánsabban az oktatást fogja átalakítani, mivel a mes-
terséges intelligencia eddig nem tapasztalt módokon képes tanítani, mentorálni, 
tutorálni a diákokat, hallgatókat, figyelembe véve egyéni igényeiket, fejlődési 
képességüket és sebességüket, korlátaikat és lehetőségeiket.  

A mesterséges intelligencia jobban tudja modellezni a társadalmi folyamato-
kat és szemléletessége révén könnyebben megérthetővé teszi a természettudo-
mányos megállapításokat, többek között azzal, hogy a diákok szükségleteihez és 
tudásszintjéhez illeszkedő grafikus, illetve multimédiás kezelőfelületen keresztül 
kommunikál velük, illetve lehetővé teszi, hogy a diákok kiterjesztett és virtuális 
világokat fedezzenek fel. A pedagógiai mérés és visszajelzés könnyebbé, objektí-
vebbé és szofisztikáltabbá válik a mesterséges intelligencia segítségével. Azt is 
megfigyelték, hogy a speciális neveltetési igényű (SNI) és (szellemi) fogyatékos 
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gyerekek jobban elfogadják a robotokat, ha azok kellő szociális érzékenységgel, a 
társadalmi helyzeteket jól beazonosító és kezelő tudással is rendelkeznek.  
 
 
Gazdaság, pénzügyek 
 
Mivel a mesterséges intelligenciánál lehetőségünk van az adatok szofisztikált 
idősoros elemzésére, így elvárásként fogalmazódik meg, hogy segítségével előre 
lehessen jelezni a gazdasági életben, a pénzügyi területen, illetve a tőzsdéken a 
változásokat. A mesterséges intelligencia másik fontos felhasználási területe a 
gazdasági-pénzügyi biztonság megteremtése és fenntartása annak érdekében, 
hogy az üzlet szereplői egy biztonságos környezetben tudjanak kereskedni, üzle-
tet kötni, a döntéseikhez felhasznált adatok és információk relevánsak és validak 
legyenek, valamint a csalásokat meg lehessen akadályozni, vagy ha ez nem sike-
rült, akkor rövid időn belül nagy hatékonyság mellett fel lehessen deríteni. A 
harmadik terület a mesterséges intelligencia által támogatott személyes bank-
árok megjelenése. Ezek a bankárok (szoftverek, alkalmazások) a tanuló- és dön-
tési algoritmusaiknak köszönhetően akár automatikusan is képesek tulajdonosuk 
anyagi helyzetét folyamatosan felügyelni, gazdasági értelemben jó döntést hoz-
ni. 
 
Ipar 4.0 
 
Az ipari forradalmak sorában jelenleg a 4.0 forradalom zajlik, amelyik az IVSZ21 
megfogalmazása szerint „magában foglal számos újkeletű automatizálási, adat-
átviteli és gyártási technológiát – lefedve minden olyan innovatív technológiai 
fogalmat és értékláncot, ami az ipari termelést kiber-fizikai rendszerek, szenzo-
ros hálózatok, mobilkommunikáció és online/felhő szolgáltatások segítségével 
újítja meg”.  

Az ipar 4.0 elterjedésével párhuzamosan megjelennek az intelligens/okos 
gyárak, ahol a termékfejlesztési, tesztelési, gyártási, beszerzési, raktározási, szál-
lítási, értékesítési, s összességében valamennyi kapcsolódó folyamat hátterében 
a mesterséges intelligencia áll. Bár az előrejelzések szerint a kiber-fizikai rendsze-
rek tömeges elterjedésére még kb. másfél-két évet várni kell, az már most vilá-
gosan látszik, hogy a (közel)jövő gyárait az adatvezérelt szervezeti működés és 
döntés, az okosszenzorok tömeges használata, a kiterjesztett valóság, a felhő 
alapú számítástechnika, az autonóm módon működő robotok, a vásárlók fejlett 
elemzése (profilozás), a helymeghatározásra épülő technológiák, a kiberbizton-
ság és csalások felderítése jellemzi. A felsorolt megoldások már rendelkezésre 

                                                           
21 IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége). In.: Innomine 
Group: IPAR 4.0 – Fogalomtár, fontosabb tanulmányok, legfőbb szereplők, 2016. 
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állnak, az igazi áttörés ezeknek a megoldásoknak a varratmentes integrációja 
jelenti, mely a feladat bonyolultsága és a folyamatosan termelődő hatalmas 
mennyiségű adat miatt elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia használata 
nélkül.  
 
Robotika 
 
Ahogy tanulmányom definíciókkal foglalkozó részében már utaltam rá, gyakran 
tekintenek úgy a robotokra, mint a mesterséges intelligenciára, mert az átlagfel-
használók számára könnyebb elképzelni a mesterséges intelligenciát egy olyan 
mechatronikai szerkezetben, amelyiknek teste is van, különösen akkor, ha ez a 
test emberre/állatra hasonlít. A robotokat számos szempont szerint lehet osztá-
lyozni, tanulmányomban Libin és Libin22 felosztását ismertetem saját kiegészíté-
semmel (botok).                           
   

Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfiguráció Fizikai megjelenés 

Ipari robotok 
Kemény és veszélyes 
munka végzése Emberi viselkedés helyet-

tesítése a szituációtól 
függően 

Gépszerű, hangsúlyt 
fektetve a perifériákra 

Kutatórobotok 
Az emberi szenzomoto-
ros kapacitások kiter-
jesztése 

Katonai és men-
tési robotok 

Aktivitás életveszélyes 
helyzetekben 

Emberi érzések és érzel-
mek kiváltása és előhozá-
sa a cél 

Létező tárgyak és 
funkciók működés 
közben 

Orvosi robotok 
Finom, precíz motorikus 
műveletek az emberi 
testben 

Rekreációs robo-
tok 

Megerősítés a szóra-
koztatáson keresztül 

Interaktív robotok 

Társasági robotok 
Kommunikáció, társal-
gás 

Emberi arckifejezések, 
bonyolult gesztusok 
társadalmi jelentések 
alapján 

Antropomorf, ember-
szerű (humanoid) 
kinézet 

                                                           
22 Alexander V. Libin – Elena V. Libin: Robotic Psychology. In.: Encyclopedia of Applied 
Psychology, 2004. Volume 3. Elsevier, pp. 295–298  
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Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfiguráció Fizikai megjelenés 

Terápiás képes-
séggel rendelkező 
robotok 

A negatív érzelmi álla-
potok és viselkedés 
terápiája és kezelése 

A társadalmi viselkedés 
élethű modellezése 

Ember- vagy állatszerű 
kinézet 

Botok 
Kommunikáció, társal-
gás, ügyintézés, kénye-
lem 

Kedves, emberi hang 
segítségével emberi 
érzések és érzelmek 
kiváltása és előhozása 
személyközi kommuniká-
ciós helyzetekben 

Nincs, nem releváns, 
gyakorlatilag számító-
gép, hangszóró, mik-
rofon „álcázva”, vagy 
fizikai valójában (pl.: 
dobozban, hengerben) 

 
2. táblázat: A robotok osztályozása (Forrás: Libin és Libin, 2004, saját kiegészí-

téssel) 
 
A táblázat alapján látható, hogy az ipari és a kutatórobotok feladata pszicho-

lógiai értelemben elsősorban az, hogy megmaradjanak robotnak, fejlesztésük 
iránya is inkább az ipari és egyéb feladatfüggő tevékenységek minél hatékonyabb 
ellátására irányul. A bennük található, vagy ezeket vezérlő mesterséges intelli-
gencia célja, hogy a meghatározott feladatokat a változó környezeti feltételekhez 
alkalmazkodva kellően gyorsan és megfelelő színvonalon végezzék el. Az ipari és 
kutató, illetve az interaktív robotok között átmenetet képeznek a katonai és 
mentési, az orvosi és a rekreációs robotok. Rendszerint ezek is egy-néhány cél-
feladat elvégzésén, vagy meghatározott tevékenységterületen dolgoznak, megje-
lenésük és viselkedésük általában nem emberszerű, ugyanakkor többségük képes 
valamilyen – zömében verbális, vagy textuális – kommunikációs interakcióra az 
emberrel. A rekreációs robotok például kedves hangon tudják nagyobb teljesít-
ményre ösztönözni a sportolót, vagy a lábadozó beteget, akinél a kommunikáció 
révén egyfajta kapcsolatelmélyülés figyelhető meg a robot irányába. Ezeknél a 
robotoknál tehát a mesterséges intelligenciának ki kell terjednie az alapvető 
társas készségekre is, hiszen egy olyan szituációban, amelyikben az ember ér-
zelmileg is érintett, elvárhatja, hogy a mérési eredmények közlése mellett (pl.: 
hány kilométert kerékpározott a sportoló) bíztatást is kapjon. A mesterséges 
intelligencia fejlettségének meghatározása érdekében célszerű külön tárgyalni az 
interaktív robotokat (társadalmi robot, terápiás robot, bot). Dautenhahn öt lé-
nyeges jellemzőt nevez meg a robotok társas készségeivel kapcsolatban: 

1. A társasági érzést felidéző 
2. Társasági szituációba helyezhető 
3. Társaságkedvelő 
4. Társasági műveltséggel rendelkező 
5. Aktív társasági szereplő 
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A társasági érzés felidézésekor az ember-robot interakció során a robotok az 
emberekhez hasonlóan képesek ápolni, ellátni, megérinteni az embert. Az érin-
tés terápiás jellege vitathatatlan. A magatehetetlen, vagy éppen a műtét utáni 
lábadozó szakaszban levő emberek számára – még ha egyértelmű is a számukra, 
hogy az ápolónő robot – jóleső érzés, hogy törődik velük valaki/valami. A robo-
tok a társasági szituációkba, s így a társadalmi környezetbe helyezhetők, ahol 
érzékelnek, reagálnak, megkülönböztethetők más szereplőktől és a környezettől. 
Talán manapság még furcsán hat az a kérdés, hogy egy robot lehet-e társaság-
kedvelő. Ha egy robot egy társaság tagja lesz, az azt jelenti, hogy az emberekkel 
közösen vesz részt a társadalmi célok megvalósítása érdekében. A robotok a 
társas megismerés modelljeit igénylik, vagyis nem csak az ember-robot, hanem a 
csoport/társaság-robot interakciókra épülő gépi kommunikáció fejlesztése is 
hangsúlyosan szerepel. Ha elfogadjuk, hogy (idővel) a robotok a társadalom tag-
jaivá válnak (tanulmányomban nem vizsgálva, hogy ez a tagság alá-/fölérendelt, 
avagy egyenrangú), akkor elvárás lesz velük szemben, hogy emberszerű társasági 
műveltséggel rendelkezzenek, vagyis a robotok az emberi megismerés és a tár-
sas kompetencia modelljeit igénylik. A csoportnormákat jól ismerő, a szituáció-
kat felismerő robotok idővel képessé válnak arra, hogy aktív társadalmi szerep-
lők legyenek, vagyis működésükben a szociális interakció központi szerepet ját-
szik, s messze fejlettebbek lesznek a társadalmi robotok e tekintetben is társaik-
hoz képest.  

Véleményem szerint az érzelmek kiváltására és elmélyítésére a botok (meg-
határozott test nélküli robotok, szoftverek) is képesek, különösen verbalizált 
viselkedésükkel, kedves hangtónusukkal és a folyamatos ember-bot interakciók 
révén. A verbális csatornán megvalósuló kommunikációjukra rendszerint a sze-
mélyközi kommunikációra tett megállapítások jellemzők, vagyis az interakciók 
száma és minősége elmélyíti a kapcsolatukat, az idő előrehaladtával csökken az 
ember bizalmatlansága a gép (mesterséges intelligencia) iránt, egyre jobban 
feltárulkozik neki és bizalmába fogadja. Ez a kapcsolat hasonlít arra, mintha tele-
fonon keresztül társalogna egymással ember és mesterséges intelligencia. Ez az 
egy kommunikációs csatorna előnyös akkor, amikor az (introvertált) embert za-
varhatja, hogy a testet öltött robot nézi, s ezért például kerülheti a kontaktust a 
társasági és terápiás robotokkal. Hátrányos, mert a mesterséges intelligenciának 
csak az ember beszéde, a beszédhez kapcsolódó nonverbális jelzései (pl.: hang-
súly, hangerő, hangszín, beszédtempó), valamint az elhangzott szöveg tartalmi és 
narratív elemzése révén van lehetősége kapcsolatot teremteni és fenntartani.  

A társasági robotokról leírtakat egészíti ki Salem, aki szerint a robotok fej-
lesztésénél számos olyan terület és funkció van, amelyik mindinkább az ember-
hez hasonlatos antropometriai és egyéb jellemzők köré épül, s a végső cél az, 
hogy az ember-robot interakció során az emberi intelligencia és a mesterséges 
intelligencia varratmentes kapcsolata és együttműködése valósuljon meg, ahogy 
az a 2. ábrán is látható. 
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3. ábra: Az ember-robot interakció (HRI) (Forrás: Salem, 2016) 
 

Összefoglalás 
 
Tanulmányomban a bevezetést követően a téma fogalmi keretét ismertettem. 
Rámutattam arra, hogy a mesterséges intelligencia milyen tudományterületek-
hez kapcsolódik, illetve számos kapcsolódó fogalmat is bemutattam. Részlete-
sebben foglalkoztam a gépi tanulással, a szakértői rendszerekkel, a gépi érzéke-
léssel, a cselekvéstervezéssel, illetve bevezető jelleggel, a robotikával. A humán 
biztonságnál az emberfókuszú megközelítés mellett foglaltam állást. A mestersé-
ges intelligencia felhasználási területei közül elsőként a számítástudományt mu-
tattam be, majd a részint ennek eredményeit felhasználó közlekedést és auto-
matizálást, városokat, szociális és egészségügyi ellátást, gyógyszeripart, precíziós 
mezőgazdaságot, oktatást, gazdaságot és pénzügyeket, valamint a 4. ipari forra-
dalmat.  

Az ismertetett példák egyértelművé tették, hogy az adatok korában már nem 
lehet és nem is lenne értelme a mesterséges intelligencia lehetőségeit figyelmen 
kívül hagyni, hiszen számos esetben olyan komplex problémákkal állunk szem-
ben, amit képtelenség megoldani a mesterséges intelligencia segítsége nélkül. 
Tanulmányomat a robotokról szóló alfejezettel zártam. Bemutattam a robotok 
osztályozását, illetve, hogy mely robotoknál van szükség olyan mesterséges intel-
ligenciára, amelyik a rutinfeladatok elvégzése mellett már a társas szituációkat is 
hatékonyan tudja kezelni. Úgy gondolom, hogy ember-gép interakció sikere azon 
múlik, hogy az emberi és a mesterséges intelligencia hogyan kapcsolódik egy-
máshoz, illetve, hogy a két intelligencia képes-e egymást megérteni, illetve segí-
teni a másiknak a megértést.  
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Absztrakt:  
 
Tanulmányunk fókuszában két szakértői összesítés található arról, hogy az időjárási szél-
sőségek és az éghajlatváltozás hazánkban milyen hatással van a városi települések, az 
energia-igények és a közlekedés, valamint az emberi egészség folyamataira. A 12 időjárási 
szélsőséget és 9 éghajlati változást számláló táblázat bemutatása előtt jellemezzük az 
időjárási szélsőségeket, végül rámutatunk arra, hogy az időjárási és éghajlati károk terén 
mit jelent a kitettség és a sérülékenység, és hogyan lehet azokat csökkenteni. 

 
Kulcsszavak: városi települések, energia, közlekedés, egészség, időjárási szélsőség, klíma-
változás. 
 
Abstract: 
  
Two expert’s summaries are in the focus of the study about the impacts of extreme 
weather conditions and climate change in Hungary concerning urban settlements, energy 
sector and transport, as well, as the human health. Before the Tables, counting 12 
weather extremes and 9 local features of climate change, the most important weather 
extremes are characterised. Finally, the other factors determining the degree of harms, 
commonly called exposure and vulnerability, are indicated together with the possible 
actions to mitigate the harms. 

Keywords: urban settlements, energy, transport, human health, weather extremes, cli-
mate change. 
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Bevezetés 
 
Egy régi mondás szerint tudományos ismereteink háromféle szerkezetűek: Hipo-
tézisek („így is lehet”), diagnózisok („így van”, esetleg „így volt”) és bizonyítások 
(„így kell lennie”). Az éghajlatváltozások tekintetében a hipotéziseken túl va-
gyunk, a változásról szóló diagnózisaink is meglehetősen egyértelműek, ám a 
bizonyításhoz birtokában kell lennünk a hatótényezők alakulása mellett, az ég-
hajlati rendszer működése ismeretének is.  

Ez utóbbi feltétel teljesüléséhez kínálnak kulcsot az ún. éghajlati modellek, 
amelyek a fizika alaptörvényeit, tehát a tömeg, az impulzus és az energia meg-
maradását matematikai formulákkal öntik egyenletekbe. Ezek közül a fenti célt 
elsősorban a minden folyamatot egyben kezelő (de az időjárási jelenségek és 
szélsőségek terén kevésbé pontos) globális éghajlati modellek képesek teljesíte-
ni. Ezeket a modelleket kapcsolt óceán-légkör általános cirkulációs modelleknek 
(OAGCM) nevezzük. E modellek térbeli felbontása még napjainkban is csak száz 
km körüli, ezért gyakori, hogy ezeket a modelleket finomabb, 10-25 km-es rács-
távolságú, ún. regionális modellekkel kombinálják. E kombináció azt jelenti, hogy 
a teljes Földre vonatkozó, globális modell (OAGCM) rácshálózatának egy részén 
megjelenő adatokat az e területre beágyazott regionális modell peremfeltételé-
nek tekintik. Ilyen peremfeltételekre azért van szükség a belső modell minden 
egyes számítási időpontjában, hogy a vízszintes irányú differenciálhányadosokat 
(gradienseket) a belső terület peremén is képezni tudjuk.  

Gyakori, hogy az időjárási és az éghajlati szélsőségeket is a klímaváltozás 
számlájára írjuk, pedig ezek állandó éghajlat mellett is előfordulnának. A szélső-
ségek és az általuk okozott károk szakmai áttekintései főleg a viszontbiztosítóktól 
származnak (pl. Hoeppe, 2006)  

Tanulmányunk a továbbiakban négy fejezetre tagozódik. Először röviden 
bemutatjuk magukat a szélsőségeket, majd írásunk egyik fő mondanivalójához, a 
hazánkban jellemző 12 szélsőség okozta hatások fejezetének szakértői gyűjtőtáb-
lázatához érkezünk. E táblázat után az IPCC SREX (2012) alapján rámutatunk, 
hogy miért független az időjárási szélsőség definíciója attól a pusztítástól, amit 
okozni tud, és arra is, hogy milyen intézkedésekkel lehet a károkat enyhíteni, 
illetve a védekezésre jobban felkészülni. A következő, egyben záró fejezet a klí-
maváltozás 9 hazai következményét exponálja a címben jelzett négy (az energiát 
és a közlekedést együtt elemezve, három) hatáscsoportban. 
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Időjárási és éghajlati szélsőségek 
A következő bekezdések tartalmazzák a hazánkban előforduló legfontosabb négy 
szélsőséges időjárási eseményt, Gyuró és munkatársai (2007) nyomán. A felsoro-
lás a hosszabb időtartamú eseményektől a rövidebb időtartamúak felé halad. 

Aszályok: Magyarország a Kárpát-medencében található, hegyektől övezve, 
azonban dél felé nyitott. Ez a földrajzi helyzet hozzájárulhat ahhoz, hogy a csapa-
déktendencia Magyarországon a Földközi-tenger régiójához hasonló. Továbbá, a 
csapadékosabb területeken az utóbbi évtizedekben nagyobb mértékű csapadék-
csökkenés észlelhető. Így, az ország szinte teljes területét gyakori vízhiány sújtja. 
A havi csapadékmennyiség szinte bármelyik hónapban és régióban elérheti a 200 
millimétert, azonban bármely évszakban előfordulhatnak olyan hónapok, amikor 
egy csepp csapadék sem esik. Előfordul, hogy ugyanabban a régióban és ugyan-
abban az évben árvíz és aszály is bekövetkezik. Az éves és évszakos csapadékho-
zam idősorai csökkenést mutatnak, egy kivétellel. A nyári csapadékmennyiség-
ben nincs egyértelmű tendencia, de a vízmérleg ekkor is romlik, mivel ritkábban, 
de esetenként nagyobb intenzitással érkezik a csapadék, továbbá a felmelegedés 
miatt erősödő párolgás is rontja a vízmérleget.  

Hőhullámok: Az 1961 és 1990 közötti normál időszakban a nyári átlaghő-
mérséklet 19,6°C volt (Gyuró és munkatársai, 2007: 152. o.). Azóta mind az átlag, 
mind az attól való eltérések jelentősen megváltoztak. A globális felmelegedéssel 
egyidejűleg a nyári hőmérséklet lineáris emelkedése (amely az évszakok közül a 
legmeredekebb) az 1901 és 2006 közötti időszakban Magyarországon kb. 1,0°C 
(Gyuró és munkatársai, 2007: 153. o.). Magyarország éghajlatán gyakran előfor-
dulnak nyári hőhullámok, ezért vezették be 2004-ben hazánkban is az operatív 
hőségriadó rendszert. A magyarországi hőségriadók tapasztalatai szerint, amen--
nyiben a napi átlaghőmérséklet legalább három egymást követő napon keresztül 
meghaladja a 25°C-ot, akkor az egészségügyi kockázatok 15 százalékkal nőnek 
(Gyuró és munkatársai, 2007: 153. o.). Amennyiben a napi átlag legalább három 
egymást követő napon keresztül 27°C felett van, a kockázat növekedése már 30 
százalék. A hőségriadó elrendelésének rendtartása szerint, az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat jelzi annak indokoltságát az Országos Mentőszolgálatnak és az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az éghajlati statisztikák sze-
rint a 25°C-os napi középhőmérsékletű forró időszakok gyakorisága 1901 és 2006 
között közel 6 nappal nőtt, a 27°C feletti erős hőhullámok gyakorisága 3 nappal 
emelkedett (Gyuró és munkatársai, 2007: 153. o.). 

Felhőszakadás okozta villámárvizek: A regionális éghajlatváltozással kapcso-
latos előzetes vizsgálatok azt jelzik, hogy a gyakoribb magyarországi aszályok 
mellett a rövid távú csapadékintenzitás is egyre valószínűbb a finom felbontású 
modellek és tapasztalati elemzések szerint. Például, 2005. április 18-án heves 
villámárvíz sújtotta Mátrakeresztest. A közeli (Mátraszentlászló) csapadékmérő 
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két óra alatt 111 millimétert mért. Ezzel egy időben mintegy 40-50 percen ke-
resztül jégeső esett. Ebben a két órában a csapadékmennyiség nagyobb volt, 
mint a bármelyik 2005. előtti havi átlag, a csapadékos hónapokat is beleértve. Az 
OMSZ radarmeteorológusai kalibrált csapadék-archívumot készítettek, amely 
immár több mint 15 évre nyúlik vissza, és 15 perces területi átlagokat jelenít meg 
2×2 km-es felbontásban. A térképek adott esetben segítenek a káresemények 
dokumentálásában és a kártérítésben. Általánosságban, irányt mutatnak a helyi 
döntéshozóknak rugalmas figyelmeztetőrendszerek kidolgozására és jövőbeli 
alkalmazására, ezen belül a károk enyhítését szolgáló proaktív intézkedések ki-
dolgozására.  

Szélviharok: A Kárpát-medencében sem ritkák az erős viharok. Ezek a leg-
többször mérsékeltövi ciklontevékenységgel járnak együtt. Magyarországon 
szélviharok részben télen fordulnak elő, amikor nagyon erős ciklonba ágyazód-
nak. A nyári viharok a hosszú nappali felmelegedést kísérő, erőteljes légköri fel-
áramlások nyomán alakulnak ki. A gyorsan haladó hidegfrontok, zivatarláncok és 
szupercellák 30 m/s-nál (108 km/h) erősebb széllökést okozhatnak. 2006. eleje 
óta az OMSZ hivatalos időjárási figyelmeztetéseket ad ki szélvihar, erős csapa-
dék, erős havazás, köd, jégképződés, vihar, hőhullámok és túl alacsony hőmér-
séklet esetén. Az e jelenségekre vonatkozó, 24 órás előzetes figyelmeztetést 
illetve az aktuális veszély-jelzéseket az OMSz továbbítja az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságnak is.  

A következő részben további szélsőséges események is szerepelnek majd. 
Ilyenek a szélsőségesen hideg nappal és éjszaka, a különálló, forró napok, az erős 
havazás és a hótorlaszok kialakulása, egyenletesen világos napok, az erős széllel 
és jelentős esőzéssel, valamint a villámlással és dörgéssel járó viharok, a hosszú 
hűvös napok, a pára és a köd, valamint az ónos eső és a felszíni jegesedés.  

E pont végén megjegyezzük, hogy a meteorológiai szélsőségek nemcsak ön-
magukban jelentenek kockázatot, hanem olyankor is, amikor más eredetű ka-
tasztrófa-helyzet fenyeget. Például, ipari szennyeződés levegőbe kerülésekor, 
vagy szmog-helyzeteknél a szél iránya, sebessége, a légrétegződés a védekezés 
számára fontos információ. Árvízi veszély esetén a végleges vízállást és a védelmi 
munka körülményeit befolyásoló csapadékhullás, illetve ellenkező előjellel, a 
napos idő (erős párolgás, járható földutak) a legfontosabb információ.  

 
A szélsőséges időjárás hatásai 
 
Ebben a fejezetben az egyes időjárási szélsőségek hatásait mutatjuk be a címben 
jelzett hatásterületek biztonsági kockázataira nézve. A szélsőségeket a Meteoro-
lógiai Világszervezet megfigyelési kódjaiból (http://www.srh.noaa. 
gov/jetstream/synoptic/ww_symbols.htm) gyűjtöttük ki, hazánk éghajlatának 
figyelembe vételével. A kiválasztott 12 szélsőség képezi az 1. táblázat sorait, míg 
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az oszlopokban felsorolt hatások a következők: városi települések, az energia-
igények és a közlekedés, valamint az emberi egészség.  

E tényezők kiválasztására a legutóbbi IPCC (2014) jelentés összes fejezetében 
felsorolt szárazföldi hatások összegyűjtésével került sor, majd ezek egy részét 
egyesítettük azért, hogy ne képezzünk túlságosan nagyszámú kockázati tényező, 
amelyekben számos ablak hiányozna. Az IPCC (2014) által közölt hatásokat ki-
egészítették a hazai média által tükrözött események, illetve operatív éghajlati 
tapasztalatok is. Az 1. táblázat így szakértői összesítésnek és kiemelésnek tekint-
hető. 

Időjárási szélsőségek A releváns szektorok 
Városi települések Energia és közlekedés Emberi egészség 

Szélsőségesen hideg 
nappal és éjszaka 

Váratlan energiaigény Fokozott fűtés, technikai problé-
mák   

Veszélyben lévő 
életek 

Szélsőségesen forró 
nappal és éjszaka 

Hőségriadó, vízellátási 
problémák 

Fokozott hűtés, utak, sínek 
megolvadása  

Veszélyben lévő 
életek 

Hosszú 
hőhullám 

Hőségriadó, vízellátási 
problémák 

Fokozott hűtés, veszélyben lévő 
munkások 

Veszélyben lévő 
életek 

Súlyos 
aszály 

Lehetséges vízellátási 
problémák 

Vízenergia, vízforgalom korláto-
zása 

Ivóvíz 

Erős esőzés, hosszú 
esős időszak 

Csatornázási problé-
mák 

Alacsonyabb szintű utak károso-
dása lehetséges 

Reuma, szabadtéri 
tevékenységek 
kockázata 

Erős havazás, hótor-
lasz 

Túlságosan nagy 
terhelés lehetséges 

Veszélyben az utakon és vasúton 
történő szállítás 

Élelmiszer-
hozzáféréssel kap-
csolatos kockázat  

Egyenletesen derült 
nap 

Fotokémiai szmog 
lehetséges 

Váratlan olvadás, autók korláto-
zása lehetséges 

több UV és ózon  

Vihar, villámlás, 
jégeső 

Mechanikai és villám-
kár 

Mechanikai és villámkár Villámlás, szívkocká-
zatok 

Viharos szél, 
pl. tornádó 

Lehetséges mechani-
kai károsítás 

Lehetséges mechanikai károsítás Mechanikai veszély 

Hosszan tartó 
szélcsend 

Légszennyezettség 
fokozódása lehetsé-
ges 

Motorok alkalmazásának csökke-
nése lehetséges 

Légszennyezés 
kockázata 

Köd, szmog,  
párásság 

Londoni típusú szmog 
lehetséges 

Csökkent sebesség, a motorhasz-
nálat korlátozása 

Légszennyezés 
kockázata 

Ónos eső, felszíni 
jegesedés  

Autóbuszos és autós 
szállítás veszélyben 

Elektromos vezetékek veszély-
ben, utakon történő szállítás 
veszélyben 

Láb- és kartörés 
kockázata 

1. táblázat: Az időjárási szélsőségek és a választott szektorokban okozott kockázati 
tényezők 
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Ily módon a szélsőséges időjárási hatások mátrixa 12 hatást tartalmaz 3 szek-

torban, azaz összesen 36 cellát, amelyek néha 2-3 önálló hatást is tartalmaznak, 
amelyeket ugyanaz a szélsőség fejthet ki, ugyanarra a szektorra.  

Természetesen a 36 cellában felsorolt hatás nem egyformán veszélyes az or-
szág teljes területén. Ezek relatív súlya a terület éghajlatától függ (a ritkább ese-
mények általában súlyosabb hatáshoz vezetnek), de a nem éghajlati feltételektől 
is, amelyeket a következő pontban kitettségként és sérülékenységként különböz-
tetünk meg (IPCC SREX, 2012). Röviden, a kitettség: „emberek, javak, környezeti 
szolgáltatások és források, infrastruktúra, illetve gazdasági, társadalmi vagy kul-
turális értékek előfordulása olyan helyeken, amelyeket káros hatás érhet.” A 
sérülékenység: „hajlam és fogékonyság a káros hatások elszenvedésére.” E két 
fogalom viszonyát az időjárási szélsőségekhez a következő pontban illusztráljuk. 
Az időjárási szélsőségekkel, illetve a városi hőszigethatással és levegőminőséggel 
kapcsolatos védekezési lehetőségek tekintetében ajánljuk a Városklíma (2011) 
kiadványt, amit annak idején a szerzők minden hazai önkormányzathoz eljuttat-
tak.  

 
Az időjárási kockázatokat meghatározó további tényezők 
 
Bár a feladatok fenti felsorolásának számos pontja segít a szélsőséges esemé-
nyek okozta veszteségek minimalizálásában is, az időjárási kockázatok éghajlat-
változáshoz való viszonyát tágabb vonatkozásban, az IPCC, SREX (2012) szerint is 
bemutatjuk. Ez a dokumentum áttekinti, hogy az időjárási és éghajlati kockázat-
nak való kitettség és sérülékenység hogyan hat a katasztrófa kockázatára (1. 
ábra). 
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1. ábra: A meteorológiai szélsőségekhez vezető természeti és antropogén té-
nyezők alapkoncepciója, valamint a kockázatokat és a társadalom reakcióját 

meghatározó feltételek  
(Forrás: IPCC SREX (2012: Fig. SPM.1, magyarra fordítva). 

 
Az IPCC, SREX (2012) jelentés azt is vizsgálja, hogy a katasztrófa kockázatának 

kezelése és az éghajlatváltozáshoz való adaptáció hogyan csökkenti a szélsőség-
gel szembeni kitettséget és sérülékenységet. A jelentés ilyen megállapításait a 2. 
táblázatban tüntetjük fel. 

A 2. táblázat a védekező képesség erősítésének lépéseit tükrözi. Az ilyen lé-
pések sora igen sok elvi lehetőséget tartalmaz, amelyekből a táblázat csak a leg-
fontosabbakra utal. A köztük való választás – ideértve a táblázatból hiányzókat is 
– a megvalósítás minőségétől, teljességétől is függ. Különösen fontos a kommu-
nikáció jellege és tartalma a veszélyek és a lehetséges döntési alternatívák ismer-
tetése során. A táblázat középső oszlopa a még éppen elfogadható kockázat 
tennivalóit listázza. Az első két oszlop a kockázatcsökkentés tennivalóit mutatja 
be, külön-külön a sérülékenység, illetve a veszély és a kitettség mérséklésére. 
Végül, a két záró oszlop a fennmaradó kockázatok és bizonytalanságok kezelését 
biztosító intézkedéseket foglalja össze. 
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Kockázatcsökkentés Elfogadható 

kockázati küszöb 

Fennmaradó kockázatok és bizonytalanságok 

kezelése 

A sérülékenység 

csökkentése 

A veszély és a 

kitettség 

csökkentése 

Kockázat- 

felmérés, átadás, 

megosztás 

Hatékony felkészülés 

és válasz 

A „meglepetések” 

leküzdését célzó 

kapacitás növelése 

 

• A szegénység 

csökkentése 

• Egészségi állapot 

javítása 

• A szolgáltatásokhoz 

és eszközökhöz 

hozzáférés fokozása 

• Megélhetés-

diverzifikálás 

• A döntés-

hozatalhoz 

hozzáférés fokozása 

• Közösségi biztonság 

javítása 

• A kockázat-

kezelés 

beépítése a 

fejlesztésbe 

• Építési előírások 

és igazítások 

• Védő infra-

strukturális és 

környezeti 

pufferek 

• Földhasználat 

tervezése 

• Víznyerők, más 

ökoszisztémák 

kezelése 

• A kitettséget 

csökkentő 

akciók 

ösztönzése 

• Kölcsönös és 

tartalékalapok 

• Pénzügyi 

biztosíték 

• Szociális 

hálózatok és 

társadalmi 

tőke 

• A kockázat-

átadás 

alternatív 

formái 

• Korai 

figyelmeztetés és 

kommunikáció 

• Evakuációs terv 

• Humanitárius: 

segélycsomagok 

• Katasztrófát 

követő 

megélhetés 

támogatása és 

helyreállítás 

• A döntéshozatal 

rugalmassága 

• Adaptív tanulás és 

menedzsment 

• Magasabb szintű 

ismeretek és 

készségek 

• A rendszer 

átalakítása az idő 

folyamán 

 
2. táblázat: A megfigyelt és előrevetített katasztrófa kockázatokkal szembeni 

kiegészítő válaszintézkedések a tájékozott döntéshozatalra való megfelelő 
intézményi és egyéni kapacitás alapján. (IPCC, SREX, 2012: 6-3. ábra) 

 
Még ha az éghajlatváltozás nem befolyásolja is egyértelműen magukat a me-

teorológiai szélsőségeket (Mika, 2013), azok gyakorisága és kártételei a jelenlegi 
éghajlat mellett elég magasak ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket, valamint 
ezeknek az éghajlat hosszabb távú változásaihoz való alkalmazkodás kapcsán 
felmerülő szinergiáit figyelembe vegyük. 

Megjegyezzük, hogy az éghajlatváltozás és az ehhez való alkalmazkodás leg-
frissebb európai összefoglalója (EEA, 2017) kitér a megfigyelt tendenciákra és a 
klímaváltozás előrejelzéseire is, hét éghajlati körzetre osztva Európa szárazföldi 
területeit. Az összfoglaló láttán aligha marad kétségünk, hogy az éghajlatváltozás 
Európában is megkezdődött. 
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A klímaváltozás miatt várható hatások 
Ez a fejezet foglalja össze a klímaváltozás várható hazai hatásait a címben jelzett 
szektorokra. A klímaváltozás hazai sajátosságait az IPCC legutóbbi jelentésében 
(IPCC, 2013) és annak mellékleteiben szereplő térképek alapján választottuk ki. 
Egy, beágyazott modelleken alapuló, későbbi összesítés ugyancsak megerősíti 
ezeket a térképeket Jacob, et al. (2014)  

Ezt a kilenc éghajlati változást a 3. táblázat soraiban mutatjuk be, míg az osz-
lopok, azaz a feldolgozott tájtényezők e táblázatban is a városi települések, az 
energia és a közlekedés, valamint az emberi egészség. 

Várható éghajlati 
változások 

Releváns szektorok 
Városi települések Energia és közlekedés Emberi egészség 

Minden évszakban 
magasabb hőmér-
séklet 

A hősziget-felesleg maga-
sabb hőmérséklettől indul  

alacsonyabb energiaigény 
a fűtéshez, de több a hűtés-
hez 

Új kártevők, vekto-
rok által terjesztett 
betegségek  

Kevesebb szélső-
ségesen hideg 
nappal és éjszaka 

Kevesebb szigetelés ele-
gendő a falakhoz és abla-
kokhoz 

Kevesebb energiaellátási és 
szállítási kihívás 

Jó a betegeknek, de 
több  
kórokozó él túl 

Több szélsősége-
sen meleg nappal 
és éjszaka 

Több hőségriadó, vízellátási 
és vízminőségi problémák 

Több energia szükséges a 
hűtéshez, a járda és a sínek 
megolvadása  

Betegek és egészsé-
gesek számára 
fokozódó kockázat 

Hosszabb 
hőhullámok 
nyáron 

Erősebb szigetelés szüksé-
ges, veszélyben a vízellátás 

Túlmelegedett energia- és 
szállítási infrastruktúra 
kockázata 

A betegek  
számára fokozódó 
kockázat, a pollen-
csúcs eltolódása 

Kevesebb eső az év 
melegebb felében 

Kisebb vízellátás és nedves 
ülepedés, magas koncent-
ráció  

Kevesebb vízenergia áll 
rendelkezésre, több száraz 
nap az utakon  

A pollencsúcs elto-
lódása, kevesebb 
járvány 

Hosszabb száraz 
időszakok, több 
aszály 

Vízellátási és minőségi 
problémák, több légszen--
nyeződés  

Kevesebb vízenergia és 
szállítás lehetséges 

Levegő- és vízminő-
ségi kockázatok 

Több erős esőzés, 
akár felhőszakadás 

Fokozódnak a csatornázási 
igények és a villámlással 
szembeni biztonsági elvárá-
sok 

Több időleges és tartós 
közúti közlekedési probléma  

A szív-érrendszeri 
betegek veszélyez-
tetettsége az elekt-
romos mezőben 

Kevesebb hóeséses 
nap, rövidebb ideig 
meglévő hótakaró  

A városi tömegközlekedés 
és higiénia javulása 

Jó a közúti közlekedés szá-
mára, több fűtés az elmara-
dó tetőszigetelés miatt 

Kevesebb szennye-
zett, fekete hó  

Több napsütés 
(kevesebb felhő) 
nyáron 

Több nyári szmog és nap-
energia  

Több napenergia, de gyako-
ribb a járda és sínek megol-
vadása 

Az UV-sugárzás 
fokozódása, járulé-
kos hőtöbblet 

3. táblázat: Az éghajlatváltozás hatásai a választott biztonsági tényezőkre. 
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Ily módon a hatások és az ezek okozta behatások jövőbeli változásainak mát-

rixa (3. táblázat) 9 hatást foglal magába a 3 tényezőre. Az összesen 27 cella né-
hány esetben 2-3 hatást is tartalmaz, amiket ugyanaz a változás fejthet ki ugyan-
arra a kockázati tényezőre. 

Természetesen, a 27 cellában felsorolt jövőbeli behatások nem egyformán 
veszélyesek az ország egyes régióiban. Ezek relatív súlya a terület éghajlatától 
függ, azonban más feltételektől is, amint ezt az előző pontban a kitettség és a 
sérülékenység kapcsán is vázoltuk. E pont végén megjegyezzük, hogy az anticik-
lonokhoz kapcsolódó, téli levegőminőség romlás megállapítása a cirkulációs típu-
sok és a légszennyező anyagok koncentrációi között megfigyelt kapcsolatokon 
alapszik (Makra et al., 2007) 
 
Összefoglalás 
 
Tanulmányunkban röviden áttekintettük a legfontosabb hazai időjárási szélsősé-
geket. Szakértői összegzésként megadtuk 12 szélsőség hatását a városokra, az 
energiafelhasználásra és a közlekedésre, valamint közvetlenül ez emberi egész-
ségre. Az IPCC legújabb jelentése egyik táblázatának felhasználásával bemutat-
tuk, hogy az egyének és a felelős intézmények milyen intézkedésekkel javíthatják 
az érintettek ellenálló képességét az időjárási szélsőségekkel szemben. Végül, a 
záró fejezetben megadtuk, hogy az éghajlat várható magyarországi változásai 
miként hatnak a fentebb jelzett szektorokra. 

Természetesen, ezek a megállapítások minőségi jellegűek, és fontossági sor-
rendet sem állapítottuk meg közöttük. Ilyen sorrendet nem könnyű meghatároz-
ni, mert ez az országon belül változhat attól is függően, hogy milyen az egyes 
védendő objektumok sérülékenysége és kitettsége az egyes szélsőségekkel, illet-
ve a klímaváltozás eltolódásaival szemben.  

Írásunk szükségképpen nem foghatta át az időjárás és az éghajlat valamennyi 
biztonsági vonatkozását. E témában további olvasmányként ajánljuk Padányi és 
Halász (2012) átfogó tanulmányát. 
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A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés 
ellen1  

Simon Béla2 
 
 
Absztrakt:  
 
A szerző célja annak vizsgálata, hogy a magyar rendészeti szervek milyen kapcsolatban 
állnak egymással a kiberbűnözés elleni fellépés során. A vizsgálathoz áttekintette a tör-
vényi rendelkezéseket és egyéb szabályozókat, megvizsgálta az elérhető statisztikai ada-
tokat, illetve interjúkat folytatott az érintett szervezetek munkatársaival, vezetőivel. A 
kutatás megállapítása, hogy a rendészeti szervek számára az Alaptörvény és a Kiber-
biztonsági Stratégia elvi iránymutatásai, és a Büntető Törvénykönyv tényállásain kívül 
nincsenek szabályozók, akciótervek, feladatszabások, módszertani utasítások, melyek a 
feladatokat, felelősöket és esetlegesen határidőket rögzítenének. 
  
Kulcsszavak: magyar rendészeti szervek, kiberbűnözés, együttműködés 
 
Abstract: 
  
The author's aim is to investigate the relationship between the Hungarian law enforce-
ment agencies and their counterparts in countering cybercrime. Legal provisions and 
other regulatoions has been reviewed, available statistical data was exemined, and the 
staff and leaders of the organizations concerned has been interviewed. The findig is that 
the law enforcement agencies have no regulations, action plans, task rules, methodologi-
cal instructions - outside of the basic principles of the Basic Law and the Cyber Security 
Strategy and the Criminal Code - which would set the roles, responsibilities and eventu-
ally deadlines. 
 
Keywords: Hungarian law enforcement agencies, cybercrime, cooperation 

                                                           
1 A mű, a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást meg-
alapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű, kiemelt projekt keretében működtetett, Con-
cha Győző Doktori Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére ké-
szült. 
2 Dr. Simon Béla r. őrnagy. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék tanársegédje ORCID:0000-0002-1555-3690 
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Bevezetés 
 

Jelen cikk célja annak megvizsgálása, hogy az állami szerveknek és kiemelten a 
rendészeti szerveknek pontos, körülhatárolt feladatai vannak-e a kiberbűnözés 
elleni fellépésre és ezen feladatok közül megfelelő szabályozást kaptak-e az 
együttműködési kérdések, vagy azok csak ad-hoc jelleggel mindig az aktuális 
problémák felvetődése esetén kapnak rendezést. 

A szabályozásnak mind a pozitív, mind a negatív hatásköri összeütközéseket 
ki kell zárnia, hiszen amíg egy adott rendészeti szerven belüli egységek közti vitát 
a felettes szerv eldönti, addig a rendészeti szervek és más szervek közti összeüt-
közésre a jogszabályok hivatottak a döntést megadni. A szabályozási problémák 
lehetnek: 
- nem pontosan körülhatárolt hatáskörök – azaz a feladatok nem egyértelmű-

en tartoznak egy hatáskörbe 
o több szerv is hatáskörébe tartozónak véli 
o egy szerv sem véli hatáskörébe tartozónak 

- az egyes feladatok egyáltalán nem kerültek hatáskörbe utalásra, mert pl: 
korábban nem látható új problémakörök keletkeztek 

- kapcsolódó problémaként jelentkezhet, hogy az egyik szerv túlterheltsége 
okán tesz kísérletet hatásköre hiányának megállapítására,3 azaz a szabályo-
zás nem éri el célját és a címzettek ellenállása miatt nem érvényesül. 
A szabályzók megalkotásával a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági 

Központjának (Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCDCOE)) javas-
latai iránymutatást adnak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: CCDCoE négy szintű javaslata4 

                                                           
3 Túlterhelt rendőrkapitányságok esetében már teljesen elfogadott gondolatmenet az, 
hogy ügyirat, vagy feljelentés érkezésekor a hatáskör és illetékesség vizsgálatának 
egyetlen célja, hogy miként lehet megszabadulni az ügyirattól, holott ilyen kodifikált 
feladatokat nem találunk.  
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Azt javasolják, hogy a négyszintű konstrukció olyan eszközként alkalmazható, 

amely a szervezeti döntéshozatali struktúrák sokkal szélesebb körű kontextusát 
vizsgálja a kormányzat számára. Mint ilyen, a négy szint egy általánosabb elem-
ző- eszközzé alakulhat. Beleértve olyan politikai szintet, ahol hosszú távú politikai 
célkitűzéseket definiálnak (például egy „fehér könyv”,5 amely kiemelt nemzeti 
prioritásként jelenti a számítógépes biztonságot). Egy olyan stratégiai szint, ahol 
a szervezeteket az előre meghatározott célok elérésére hozták létre, például egy 
irányelv, amely létrehoz egy konkrét testületet a számítógépes biztonság elérése 
érdekében. Egy olyan operatív szint, ahol az egyes szervezetek különböző felada-
tait összehangolják (pl. egy szervezet szegmentálása különböző szervezeti egysé-
gekbe), és taktikai szinten, ahol az adott feladatokat végre hajtják (például a 
konkrét taktikákat, technikákat és eljárásokat, amelyeket alkalmaznak minden 
feladathoz). 

Megítélésem szerint a rendészeti szervek számára kiemelten fontos a fel-
adatszabás és jogszabályok általi felhatalmazottság. Megkísérlem megvizsgálni, 
hogy a teljes szervezetektől a végrehajtó állomány szolgálatot teljesítő tagjáig 
mindenhol megtalálhatóak-e a feladatok elosztására vonatkozó rendelkezések és 
a feladatok végrehajtását meghatározó szakmai előírások, szabályok. 

Természetesen nem lehet minden élethelyzetre vonatkozó előírásokat ki-
munkálni, és a túlszabályozottság semmiképpen nem célravezető különösen egy 
ilyen dinamikusan változó viszonyrendszerben, mint a kiber-bűncselekmények. 
Az azonban fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy egy esetlegesen bekövetkező lét-
fontosságú informatikai rendszerelemet ért támadás esetén milyen döntési és 
irányítási folyamatoknak kell megindulniuk, és úgyszintén fontos annak vizsgála-
ta, hogy például egy bűncselekmény elkövetésével összefüggésben felkutatott 
informatikai eszközön keresztül milyen szabályok szerint rögzíthet bizonyítékokat 
a nyomozóhatóság eljáró tagja egy felhő alapú tárhelyről. 
Cél beazonosítani, hogy  

- a kiberbűnözésnek milyen területei vannak 
- az adott területen mely szerveknek van tennivalójuk 
- milyen jogforrások, előírások vannak az egyes szervek feladatainak meg-

határozására 
- melyek azok a szabályozók, amelyek hiányosak? – kell-e egy ilyen gyor-

san változó rendszerben jogszabályi szintre emelni a szabályzókat, vagy 

                                                                                                                                                  
4 Alexander KLIMBURG (Ed.), National Cyber Security Framework Manual, NATO CCD COE 
Publication, Tallinn 2012 p. 111. 
https://ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf 
(Letöltve: 2017.09.01.) 
5 Leíró dokumentum 

https://ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf


A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen 
 

 

  39 

egyes esetekben a folyamatok akár önszabályozó módon a leghatéko-
nyabbak?  

Jogi felhatalmazottság, kötelezés6 
 
Az Alaptörvény szintjén a feladatszabás megjelenik, amikor a közbiztonság véd-
elme elsősorban az állam szerveinek az Alkotmányban meghatározott (40/A. §) 
vagy az Alkotmányból levezethető kötelezettsége (35. §, 50. §, 51. §). A közbiz-
tonság a jogállam intézményrendszerének és a demokratikus társadalom műkö-
désének nélkülözhetetlen feltétele, és így általánosságban alkotmányos érték és 
alkotmányos cél.7 

A közbiztonság és a belső rend védelme az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése 
szerint a rendőrség alapvető feladata. A közbiztonságnak, közrendnek alkotó-
eleme a köznyugalom, amely veszélyeztetésének a büntetőjog eszközeivel törté-
nő megelőzése, illetve megtorlása nyomós közérdek.8 

A közrend és közbiztonság védelmének feladatát tehát az Alaptörvény a 
Rendőrséghez delegálja,9 míg a törvényes rend védelme megjelenik a nemzet-
biztonsági szolgálatok alapvető feladatai közt.10 A bűnözés elleni fellépés alap-
törvényi szinten e két címzettet érinti.  

Ha azonban elfogadjuk, hogy a rendészeti szervek alkotmányos feladata a 
közrend és közbiztonság fenntartása Magyarország területén, akkor azonnal 
felvetődik a kérdés, hogy ez a feladat érvényes-e a kibertérre vonatkozóan is? 

Ha a jogi felhatalmazást, feladatszabást keressük a rendészeti szervek irá-
nyában, akkor az Alaptörvény után a következő lépésként a Nemzeti Kiberbiz-
tonsági Stratégiát11 találjuk. 

A stratégia nem rendészeti szerveket nevesít, hanem bűnüldöző szerveket.12 
Bár a stratégia nem kívánt szűkítő meghatározást adni az egyes szervezeteknek, 
de sajnos nem született ez alapján a bűnüldözést koordináló, feladatszabó ágaza-
ti stratégia, mely konkrét feladatokat és határidőket írna elő. 

Cél volt az uniós és NATO stratégiákkal való összhang, de ha csak az EU ki-
berbiztonsági stratégiáját vesszük alapul, akkor is jól látszik, hogy indokolt volna 
a konkrétabb feladatszabás: 

                                                           
6 Jelen tanulmányban, a nemzetközi és bilaterális szabályzók ismertetésére, terjedelmi 
korlátokra tekintettel nem kerülhetett sor. 
7 13/2001. (V. 14.) AB határozat. 
8 44/2004. (XI. 23.) AB határozat, III.1.1. 
9 Magyarország Alaptörvénye 46. cikk (1)bekezdés 
10 Magyarország Alaptörvénye 46. cikk (3)bekezdés 
11 1139/2013. (III.21.) Kormányhatározat 
12 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat III/10.pont, c./ alpont 
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„A stratégiában ismertetett uniós jövőképet öt stratégiai prioritásban foglaltuk 
össze, amelyek a fent kiemelt kihívásokra adnak választ: 

- kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség elérése; 
- a számítástechnikai bűnözés drasztikus csökkentése; 
- kibervédelmi politika és képességek kifejlesztése a közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) tekintetében; 
- kiberbiztonsági ipari és technológiai erőforrások kifejlesztése; 
- összefüggő nemzetközi szakpolitika létrehozása a kibertér vonatkozásá-

ban az Európai Unió számára, és az Unió alapértékeinek támogatása. 
(…)”13 

 
„Minden tagállamnak hatékony számítástechnikai bűnözés elleni egységekre 

van szüksége.” Ezen túlmenően a finanszírozási, együttműködési és a hatékony 
működést célzó konkrét feladatokat is meghatároz a stratégia címzettek megje-
lölésével.  

A közel azonos időben elkészült stratégiák közt jelentős különbségek vannak 
a címzettek, a feladatok és a célok meghatározásában.14 

A már korábban hivatkozott NATO kiválósági központ tanulmánya az egyes 
állami feladatok szerint szemlélteti a kibervédelem életciklus modelljét,15 mely-
ből jól látható, hogy a kiberbűnözés elleni fellépés megköveteli: 

- a proaktivitást (bűnelkövetőkre vonatkozó kiterjedt adatgyűjtést, opera-
tív műveleteket),  

- a bűnmegelőzést,  
- felkészülést az egyes illegális cselekményekre (anyagi és emberi erőfor-

rások dedikálása),  
- a válaszadás és visszaállítás ebben az értelemben tulajdonképpen legfő-

képp a büntetőeljárás szakasza, valamint az  
- utógondozás, követés (ami egyrész jelölheti az elkövetői csoportok ké-

sőbbi ellenőrzését, de akár szignalizációt és visszacsatolást az életciklus 
elejére. 

                                                           
13 Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52013JC0001 (Letöltve: 
2017.09.02.) 
14 Az összevetés indokolt lehet az Európai Unió kibervédelemmel foglalkozó szervezete, 
az ENISA 2012-es  nemzeti kiberbiztonsági stratégiák létrehozását támogató National 
Cyber Security Strategies – Practical Guide on Development and Execution című ki-
adványában foglaltakkal is. 
15 Alexander KLIMBURG (Ed.), National Cyber Security Framework Manual, NATO CCD 
COE Publication, Tallinn 2012 – p. 118. 
https://ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf 
(Letöltve: 2017.09.01.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52013JC0001
https://ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf
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Mint látható az állami szervezetek és feladatok közül az egyik legösszetet-
tebb folyamat hárul a közrend és közbiztonság fenntartására hivatott szerveze-
tekre. 

 

 
2. ábra: kibervédelem életciklus modellje 

 
Ezt az összehangolt munkát csak megfelelő orientációval lehet megvalósíta-

ni. Szükséges egy kiberbűnözés elleni stratégia megalkotása, de ha ettől el is 
tekintünk, és a CCDCoE négy színtű modelljét alapul véve kijelentjük, hogy: 

- a kiberbiztonsági stratégia megalkotásával a politikai szint valósult meg 
- stratégiai szint céljai a testületek és szervezetek megalkotásával szintén 

teljesedésre jutottak. 
- Azonban az operatív szint, ahol az egyes szervezetek különböző feladata-

inak összehangolása megtörténik és   
- és taktikai szinten, ahol az adott feladatokat végre hajtása folyik – tehát 

az alsó két szinten a normák, szakmai szabályok megalkotása továbbra is 
szükséges. 

Az operatív szint működtetése a kiberbiztonsági stratégiával összhangban a 
nemzeti kiberkoordinátor és a különféle munkacsoportok, munkabizottságok 
szintjén megvalósul, de a bűnüldözés folyamatainak összehangolása a problémák 
felmerüléséhez és ad-hoc megoldásokhoz kötődik. 
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A stratégia felülvizsgálata a NIS irányelv,16 valamint a GDPR17 rendelet elfo-
gadásával halaszthatatlanná vált és a kiberbűnözés elleni feladatok, célok és 
felelősök meghatározására ez a megfelelő alkalom.  

A párhuzam nemzetközi szint és a belföldi szint között jól látható. A NIS 
irányelvet megelőzően a tagállamok közti együttműködés sokszor bilaterális 
egyezmények segítségével, vagy szívességi alapon, ad-hoc jelleggel működött. 
Jelenleg a kiberbűnözéssel összefüggésben a belföldi helyzet a rendvédelmi szer-
vek egymás közti és piaci szereplőkkel való kapcsolattartására is ez jellemző: az 
érintettek a legtöbb esetben nem előre definiált protokollok szerint működnek 
együtt, hanem mindig célhoz kötötten – szintén ad-hoc jelleggel. Megítélésem 
szerint egy megalkotandó a kiberbűnözés elleni stratégiának, vagy akciótervnek 
ezt is rendeznie kellene. 

A fenyegetettségek és a célkitűzések megalapozottságának érdekében az új 
stratégia kidolgozása előtt országos kiberbiztonsági kockázatelemzés és értéke-
lés elvégzése szükséges.  Az új stratégiához nyilvános végrehajtási terv kidolgo-
zása, valamint a végrehajtás ellenőrzését szolgáló mérőszámok és indikátorok 
meghatározása kell, hogy kapcsolódjon – csak ezáltal válik eredményesen végre-
hajthatóvá.18 Hiszen csak azt lehet hatékonyan menedzselni, amit számokban ki 
tudunk fejezni. A mérőszámokhoz felelősöket és erőforrásokat is szükséges kap-
csolni. 

Az alkotmányos felhatalmazottságtól indulva a stratégiai feladatszabást kö-
vetően vizsgálatunkat folytatni volna szükséges, hogy a rendészeti szervek szá-
mára melyek azok a törvények, rendeletek, amelyek a kiberbűnözés elleni fellé-
pést meghatározzák. 

Jelenleg ilyen jogforrás nincs. A következő lépés a Büntető Törvénykönyvünk, 
mely meghatározza, hogy melyek azok a cselekmények, amelyek a jogalkotó 
véleménye szerint veszélyesek a társadalomra és büntetendők.  

Az élet számos területén valóban nem szükséges a feladatok jogszabályba 
foglalása az alkotmány és a Büntető Törvénykönyv közt. Példaként az emberi 
élet, a közrend és közbiztonság védelme alkotmányos gyökerekkel bír, az pedig 

                                                           
16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati 
és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:194:TOC 
(Letöltve: 2017.09.01.) 
17 Európai általános adatvédelmi rendelet – bővebben: 
http://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/ (Letöltve: 2017.09.01.) 
18 BELÁZ Annamária, BERZSENYI Dániel: Kiberbiztonsági Stratégia 2.0 A kiberbiztonság 
stratégiai irányításának kérdései, STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK, 
Budapest 2017/3 - http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-3-
kiberbiztonsagi-strategia-2-0-belaz-a-berzsenyi-d.original.pdf  (Letöltve: 2017.04.01.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2016:194:TOC
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nyilvánvaló, hogy az emberölést a BTK pönalizálja. Ebben az esetben azonban a 
védendő társadalmi érdek nyilvánvaló, és a feladat címzettje is egyértelmű – az 
ilyen büntetőeljárásokat a rendőrségnek19 kell lefolytatni. A kiberbűncselek-
mények esetében azonban ez nem így van. Nem egyértelműen körülhatárolt a 
védendő társadalmi érdek és nem csak a bűnüldöző szervek a címzettje ezen 
feladatoknak, hanem számos állami szerv, és fontos szerep kell jusson a piaci 
szereplőknek is. 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvény az alkotmányos célok és a hatáskörök lehatárolása 
tekintetében nagyon fontos alapköve a kibervédelemnek, de a kiberbűnözés 
elleni fellépést nem segíti. A bűnelkövetői oldalról érkező inputok – a bejelentett 
incidensek – megjelennek az információs folyamatokban, de nincs rögzített kive-
zetésük a bűnüldöző szervek 

 
A kiber bűncselekmények kategóriái 

 
Ha a vizsgálat célja a meglévő működési folyamatok feltárása, akkor a csoporto-
sítást is a rendvédelmi szervek számára meghatározott feladatcsoportok irányá-
ból célszerű megközelíteni. E szervek közti feladatmegosztás alapelve, hogy úgy 
kerüljenek létrehozásra szervek és szervezetek, hogy az adott feladatcsoporthoz 
szükséges anyagi, technikai valamint emberi erőforrás rendelkezésre álljon és 
optimális módon ki legyen használva. A létrehozott szervezeti egységek számára 
akkora szeletet indokolt dedikálni a teljes szervezet hatásköréből, amekkora 
háttértudás felhalmozható egy-egy szervezeti egységen belül.  

A rendészeti szervek organogramjának kialakításában két egymás ellen ható 
tényező munkálkodik: az egyik, hogy a végrehajtó állomány a lehető legkisebb 
ügycsoportra specializálódjon, a másik tényező a földrajzi távolságok csökkenté-
sének igénye. 

A szükséges háttér ismeretek differenciálódásának fokozódásával azonban 
felülíródik a földrajzi közelség igénye. Ez hívta életre a területi nyomozóhatósá-
gokat, illetve a Nemzeti Nyomozó Irodát.20 

A kiberbűncselekmények esetében hasonló differenciálódás figyelhető meg: 
az elvégzendő feladatok szofisztikált jellege és a szükséges gyakorlati és elméleti 
ismeretek magas szintje miatt létrehoztak központi szervezeti egységeket. Jelen-
leg két ilyen szervezeti egység működik: a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés 
Elleni Főosztálya, valamint Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazda-

                                                           
19 Természetesen a büntetőeljárás rendelkezései szerint itt is érvényesek az ügyészségre 
vonatkozó hatásköri szabályok a speciális passzív alanyokra és sértettekre tekintettel. 
(rendőrök, ügyészek, bírók, stb) Be. 29.§. 
20 Bár szintén területi jogállású, de országos hatáskörű szerv. 
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sági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzhamisítás és Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni 
Osztályán működő Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Alosztály.  

Európai uniós kitekintésben a kiberbűnözés elleni fellépés letéteményese az 
Európai Bizottság által 2012. évben létrehozott Európai Kiberbűnözési Központ 
(European Cybercrime Centre – EC3), melyet a „Küzdelem digitális korunk bűnö-
zésével: Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ létrehozása”21 című 
közlemény hívott életre.  

Az Europol bűnügyi elemzői korábban úgynevezett elemzési munkafájlok ke-
retrendszerében dolgoztak,22 amelyet később fókusz pontoknak, majd elemzési 
projekteknek neveztek el. Jelenleg 28 ilyen projekt működik,23 melyek karban-
tartását, üzemeltetését külön-külön dedikált szakemberek végzik. 
 
Az EC3 ezekből a projektekből 3-at gondoz. Ezek: 

- AP Cyborg - támogatja az EU-ban a kritikus számítógépes és hálózati inf-
rastruktúrákat érintő számítógépes bűnözés elleni vizsgálatokat. Különös 
figyelmet fordít a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett jelentős 
súlyú bűncselekményekre. Ez a projekt magában foglalja a high-tech 
bűncselekmények széles körét, például a rosszindulatú programokat 
(kód létrehozása és terjesztése), az zsarolóvírusok, a hackelés, az adatha-
lászat, a behatolás, a személyazonosság-lopás és az internethez kapcso-
lódó csalások. 

- AP Terminal - a nemzetközi elektronikus és online fizetési csalások felde-
rítésén dolgoznak. 

- AP Twins elemzési projekt támogatja a gyermekek szexuális kizsákmá-
nyolásával és visszaélésekkel járó bűnözés minden formájának megelő-
zését és leküzdését.24 

 
Fentieken túlmenően a kibertérhez szorosan kapcsolódó további elemző projek-
tek is működnek, mint például az 

- AP Copy, amely támogatja a szellemi tulajdonjogokkal (Intellectual pro-
perty rights - IPR) kapcsolatos bűncselekmények megelőzését és az azok 
elleni küzdelmet.  

                                                           
21 elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0140 
(Letöltve: 2017.09.02.) 
22 Analysis Work File- AWF 
23 Bővebben: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-
projects (Letöltve: 2017.09.03.) 
24 Az elmúlt időszakban nagy számban valósítottak meg olyan módon gyermek-
bántalmazásokat, hogy annak végrehajtását élő videoközvetítést megtekintő személy 
utasításait követve hajtják végre. A végrehajtás helyszíne jellemzően a Föld nagyon 
elmaradott régióira jellemző, míg a megrendelő tipikusan fejlett országok lakója. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0140
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects


A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen 
 

 

  45 

- AP Check-the-Web25 az "Ellenőrzés a weben" 2007-ben indult és célja az 
együttműködés erősítése és a nyílt internetforrások figyelemmel kíséré-
se és értékelése az iszlamista terrorizmus ellen. A témakör folyamatos 
jelentőségét jelzi, hogy a 2017. szeptemberi Europol által 550 rendőri 
vezető részvételével zajlott konferencia egyik fő témája volt a terrorista 
és az erőszakos szélsőséges propaganda online terjesztése és a bűnüldö-
ző szervek válasza.26 

- AP Apate különös hangsúlyt fektet az ügyvezetői csalások27 elleni küzde-
lemre, valamint támogatást nyújt többek között tömeges csalárd email-
ekkel, nagyszámú marketing üzenetekkel, társkereséssel28 elkövetett 
csalások, piramisjáték, befektetési csalás és hamiszámla csalással elköve-
tett ügyekben is.  

 
Természetesen majdnem minden elemzői projekt kapcsolatban áll a kiber-

térrel,29 de a felsorolt AP-ken kívül nem szükséges folyamatosan speciális infor-
matikai ismeret. 

A fenti felsorolásnak nem célja a nemzetközi bűnügyi együttműködés bemu-
tatása, csupán azt hivatott szemléltetni, hogy európai szinten milyen logika sze-
rint osztották fel azokat a jogellenes cselekményeket, melyek a kibertérhez szo-
rosan köthetők. A felosztás alapját az adja, hogy milyen speciális ismeretekre van 
szüksége az abban tevékeny munkatársnak, illetve az is, hogy milyen szerveze-
tekkel kell kapcsolatot tartania. Ezáltal a munkavégzés és a munkatársak kép-
zettsége is speciális és így professzionálisabbá válhat. 

                                                           
25Bővebben: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208457%202007%20REV%202 
(Letöltve: 2017.09.07.) 
26 Bővebben:https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-european-police-
chiefs-convention-largest-ever-gathering-of-global-police-chiefs-europol (Letöltve: 
2017.09.07.) 
27 CEO fraud/ Manager fraud, melyet Magyarországon átutalásos csalásként is neveznek. 
Alapja a social engineering és a legtöbb esetben előzetes informatikai eszközökön il-
legálisan beszerzett információk. Bővebben: https://www.europol.europa.eu/activities-
services/public-awareness-and-prevention-guides/infographic-fraud-scams-targeting-
employees (Letöltve: 2017.09.07.) 
28 romance scams – bővebben: https://www.fbi.gov/news/stories/romance-scams (Letö-
ltve: 2017.09.07.) 
29 Pl: a vagyonvisszaszerzéshez (AP Asset Recovery), az ÁFA csalásokhoz (AP MTIC - Miss-
ing Trader Intra Community Fraud) pénzmosáshoz (AP Sustrans) stb elengedhetetlen az 
informatikai eszközökből kinyert adat az eredményes nyomozás lefolytatásához,  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208457%202007%20REV%202
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-european-police-chiefs-convention-largest-ever-gathering-of-global-police-chiefs-europol
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-european-police-chiefs-convention-largest-ever-gathering-of-global-police-chiefs-europol
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/infographic-fraud-scams-targeting-employees
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/infographic-fraud-scams-targeting-employees
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/infographic-fraud-scams-targeting-employees
https://www.fbi.gov/news/stories/romance-scams
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A magyarországi szervezeti berendezkedést (pl: NAV-rendőrség) illetve a fel-
adatok optimális szétosztását illetően az alábbi feladatközpontú felosztás indo-
kolt megítélésem szerint:  

 
- klasszikus kiber bűncselekmények (rendszerek elleni támadások, 

malware, ransomware, DDOS, botnet, stb) 
- bankkártyás visszaélések 
- gyermekek online szexuális kizsákmányolása 
- szellemi tulajdont sértő online bűncselekmények 
- V. online felületen elkövetett csalások 

 
Az egyes területek azonban nem határolhatók el élesen egymástól. Számos olyan 
bűncselekmény van, ami átnyúlik a határokon. Példaképpen: 
 
- a darknetet használó bűnelkövetők elleni fellépés speciális ismereteket tesz 

szükségessé, de szorosan kapcsolódik a gyermekek online szexuális kizsák-
mányolásához, az online kalózkodáshoz, bankkártya adatokkal, kábítószerrel 
való kereskedelemhez, 

- A darknet piacokon az adásvételek többsége kábítószerhez kapcsolódik. Egy 
friss tanulmány 16 nagyobb darknet piacon vizsgálta az értékesítéseket 2011 
és 2015 között, és ez alapján úgy becsülte, hogy a globális darknet piacok 
bevételének több mint 90%-át a kábítószerek árusítása teszi ki. A jelentések 
szerint a darkneten folyó összes kábítószer-értékesítés közel fele (46%) eu-
rópai székhelyű eladóktól származott, és ennek becsült összege a vizsgálat 
ideje alatt 80 millió EUR-nak felelt meg. A legfontosabb európai forrásország 
az értékesített mennyiség sorrendjében Németország, Hollandia és az Egye-
sült Királyság volt, az értékesítésből származó bevétel legnagyobb részét pe-
dig a stimulánsok, különösen az MDMA és a kokain tették ki.30 

- a különféle kriptovaluták (pl: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, stb) szintén 
számos bűncselekményi kategóriához kötődnek. 

- a terrorizmus számos formájában szorosan kapcsolódik a kibertérhez. Lehet 
a támadások célpontja is a létfontosságú informatikai rendszerelem, de a 
műveletei megszervezéséhez, finanszírozáshoz, pénzmosáshoz is infokom-
munikációs eszközöket használnak. 

                                                           
30 Európai kábítószer-jelentés-Tendenciák és fejlemények 2017 
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001HUN.pdf_en 
(Letöltve: 2017.09.02.) 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001HUN.pdf_en
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Vizsgáljuk meg az egyes kategóriákat: 
 
I. Klasszikus kiber bűncselekmények: 
 
Ide tartozó büntető törvénykönyvi tényállások: 
 
Személyes adattal visszaélés 
 
Btk. 219. §   
Statisztikai adatok: 
2013 – 2635 
2014 – 1059 
2015 – 975 
2016 – 487 
2017 (I.-IX. hó) – 224 
 
Ezen tényállás nem szükségszerűen kapcsolódik a kibertérhez, de a személyes 
adatok tárolása, feldolgozása, továbbítása jellemzően infokommunikációs eszkö-
zök igénybevételét teszi szükségessé.  
Jellemző egy nagyon erős csökkenő trend, amely a GDPR rendelet bevezetésével 
összefüggésben – a felszínre kerülő bűncselekmények megjelenésével – vélel-
mezhetően emelkedni fog. 
 
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni 
bűncselekmény 
 
Btk. 267. §  
2013. óta az ENYÜBS szerint ilyen bűncselekmény elkövetésére nem került sor 
 
Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés 
 
Btk. 307. § (1)  
A 2013. évtől kezdődő időszakban 2db ilyen bűncselekmény elkövetését mutatja 
a statisztika azonban az adatsorokból nem vizsgálható ez esetben sem, hogy a 
kibertérhez köthetők-e a cselekmények.  
 
Terrorcselekmény 
 
Btk. 314. §  
A 2013. évtől 17db e tényállás szerinti bűncselekmény elkövetésére került sor, 
melyből szintén nem célszerű következtetéseket levonni, mert ebben sincs elkü-
lönítve a kibertérrel kapcsolatban megvalósított elkövetés. 



A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen 
 

 

  48 

 
Közérdekű üzem működésének megzavarása 
 
Btk. 323. §  
Statisztikai adatok  
2013 – 73 
2014 – 66 
2015 – 34 
2016 – 40 
2017 (I-IX. hó) - 24 
Szintén nem gyűjthetők ki a kibertérhez köthető cselekmények 
 
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 

 
Btk. 375. §  
2013 – 250 
2014 – 1398 
2015 – 2176 
2016 – 3409 
2017 (I-IX. hó) - 3149 
Amint látható a cselekmény elszaporodottsága fokozatos emelkedő tendenciát 
mutat.  
 
Tiltott adatszerzés 
 
Btk. 422. §  
Statisztikai adatok: 
2013 – 20 
2014 – 31 
2015 – 23 
2016 – 20 
2017 (I-IX. hó) - 11 
Az ügyszám éves szinten nem jelentős és egy sávban marad. 
 
Információs rendszer vagy adat megsértése 
 
Btk. 423. § 
Statisztikai adatok: 
2013 – 823 
2014 – 565 
2015 – 520 
2016 – 702 
2017 (I-IX. hó) - 356 
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A bűncselekmények száma e tényállás esetében nem elhanyagolható és a 2016. 
évtől eltekintve csökkenő trendet mutat. 
 
Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 
 
Btk. 424. §  
Statisztikai adatok: 
2013 – 580 
2014 – 31 
2015 – 15 
2016 – 44 
2017 (I-IX. hó) - 4  
E tényállás elkövetését igazolja az interneten megosztott számos tartalom, de a 
statisztikai adatok tanúsága szerint ezek nem jutnak a nyomozóhatóságok és az 
ügyészség tudomására. 
 
Hatásköri – együttműködési vonatkozások: 
 
Rendőrség 
Magyarországon a fent felsorolt büntető törvénykönyvi tényállások a Be. 36.§ (1) 
bekezdése alapján a rendőrség hatáskörébe tartoznak.31  
 
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 
25/2013. (VI. 24.) BM rendelet megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hatás-
körébe tartozó bűncselekmények közé sorolja: 
- Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés 307. § 
- Közérdekű üzem működésének megzavarása 323. §32 
- Különösen nagy, különösen jelentős kárt okozó, jelentős kárt bűnszövetség-

ben okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette 
- Btk. 375. § (3) bekezdés a), b) pont 

 
A Készenléti Rendőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények közt jelenik meg: 
- Terrorcselekmény 314. § 
- Fedett nyomozó vagy a bűnüldöző hatósággal, illetve titkosszolgálattal titko-

san együttműködő személy kilétének vagy tevékenységének megállapítása 
céljából elkövetett tiltott adatszerzés bűntette - Btk. 422. § (2) bekezdés 

                                                           
31 Ahogy a későbbiekben tárgyalt tényállásokra is érvényes, úgy e tényállásoknál is, hogy 
az ügyészségnek is hatásköre van ezekre a nyomozásokra a Be. 28.§ (3) bekezdése 
alapján lehetőségként, vagy a 29.§ rendelkezései alapján kötelezően. Továbbá nyomozást 
folytathatnak nemzetközi közös nyomozócsoportok is. 
32 Kivéve, az Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatáskörébe tartozó esetet. 
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- Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértése 
bűntette - Btk. 423. § (3) bekezdés 

- Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer védelmét biztosító 
technikai intézkedés kijátszásának vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tarto-
zó eseteket- Btk. 424. § 

 
A fel nem sorolt ügyekben a hatásköri szabályok értelmében helyi – azaz városi 
és kerületi – nyomozóhatóságok kötelesek eljárni. 

 
A jelenlegi gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a jelentős nemzetközi vonat-

kozásokkal érintett, vagy nagy közérdeklődésre számot tartó ügyeket a BRFK 
Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Alosztálya, illetve az NNI Kiberbűnözés Elleni 
Főosztálya hatáskörébe utalja a felettes rendőri szerv, vagy a szervek előzetes 
egyeztetés alapján átteszik, vagy ha a központi szerveknél került elrendelésre a 
nyomozás, akkor azt lefolytatják, és nem határoznak áttételről. 
 
Együttműködés a rendőrség és más rendészeti szervekkel: 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal való együttműködés ügyekhez kapcso-
lódóan eseti jelleggel titkos információgyűjtéssel összefüggésben jelentkezhet, 
melyre vonatkozó információ jelen tanulmányban nem szerepeltethető.  
 
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tevékenysége négy felületen jelenik meg.  
 
- Egyrészt az Ibtv., illetve annak az elektronikus információs rendszerek kor-

mányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjai-
nak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő 
központja feladat- és hatásköréről szóló 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete 
alapján kormányzati eseménykezelő központként működik. Az NBSZ keretein 
belül működő Kormányzati Eseménykezelő Központ (GovCERT-Hungary) nyílt 
büntetőeljárásokban nyújthat segítséget. Ezt sok esetben informatikai elem-
zésekkel, LOG elemzéssel, informatikai szakmai tanácsokkal valósul meg. Jel-
lemzően megkeresésre adott válaszokban jelenik meg a büntetőeljárások-
ban. Bár a GovCERT információval bír az állami és önkormányzati szerveket 
ért incidensekről, de a jelenlegi gyakorlat szerint maga nem tesz feljelentést, 
mivel egyrészt nem sértettje az ügynek másrészt azon a véleményen van, 
hogy a GovCERT Incedenskezelő Osztály nem lép fel hatóságként, mivel azt a 
szerepet a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten belül alapvetően a Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság látja el. Ez a gyakorlat a jelenlegi33 
és a 2018. július 01-től hatályba lépő büntetőeljárási törvény rendelkezése34 

                                                           
33 1998. évi XIX. törvény 171.§ (2) bekezdés 
34 2017. évi XC. törvény 376. § (2) bekezdése 
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szerint is aggályos, mivel bűncselekmény észlelése esetén a hivatalos szemé-
lyeknek35 feljelentési kötelezettségük van. A jelenlegi gyakorlat alapján a fel-
jelentést az ügy sértettje tehetné meg, de a valóságban ez csak elenyésző 
számban valósul meg.36 Ezt a problémakört érintettük a jogszabályi felha-
talmazottságot vázoló alcímben is. 

- Másrészt a zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának fel-
ügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról szóló 
36/2013. (VII. 17.) BM rendelet ezt a szervezetet jelölte ki a belügyi szervek 
vonatkozásában a sérülékenységvizsgálattal összefüggő feladatok ellátásá-
ra.37 Ez előbbi két funkció a kibervédelemhez kapcsolódik, míg a fennmara-
dó két funkció már a bűnüldözést segíti. 

- A harmadik vetület a szolgáltató jellegű titkosszolgálati működésével van 
összefüggésben, amikor a rendőrség, mint megrendelő számára végez bírói 
engedélyhez kötött és bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjté-
si feladatokat, műveleteket.  

- A negyedik funkció pedig az NBSZ szervezetén belül működő Szakértői Inté-
zet informatikai szakértői tevékenysége, amely kiválóan felszerelt laborjával 
és magas szintű szakértői tevékenységével kirendeléseken keresztül működik 
közre az digitális bizonyítékok felkutatásában, rögzítésében és értékelésé-
ben. 
 
A Terrorelhárítási Központ és a rendőrség bűnügyi szervei közti együttműkö-

dés a kiberbűncselekményekkel összefüggésben elenyésző. A terrorizmust elhá-
rító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet nem rendelkezik informatikai, vagy kiberbűn-
cselekményekről, de a TEK rendelkezik a terrorizmussal összefüggésben internet 
monitorozó egységgel. 

A rendőrség és a TEK együttműködését a korlátozott terjesztésű 247/2010. 
Tük. számú (OT22/2010) Országos Rendőr-főkapitányság és a Terrorelhárítási 
Központ között kötött együttműködési megállapodás szabályozza, melyet a 
29000-129/20/2016. emü. számú „Együttműködési megállapodás módosítása”38 
újra szabályoz.  Utóbbiban a kibervédelem és a létfontosságú informatikai 
rendszerelemek védelme nem jelenik meg. 

                                                           
35 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bek.11.pont 
36 SIMON Béla: Hacktivism and its status in Hungary, MAGYAR RENDÉSZET 16:(2) 2016 
pp. 161–174. 
37 Dr. KRASZNAY Csaba: A rendvédelmi szervek helye a kibervédelemben, MAGYAR REN-
DÉSZET, XIII. Évfolyam, 2013. Különszám 2013. szeptember p. 114. 
38 ORFK Tájékoztató (OT) 2016/21. szám 
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Katasztrófavédelmi szervezet 
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. 
törvény alapján felelős számos kritikus információs infrastruktúra védelmének 
felügyeletéért. Az Ibtv. ennek a feladatnak a kibervédelmi aspektusait nem rész-
letezi, de több helyen is megerősíti azt, hogy a létfontosságú rendszerelemeket 
informatikai szempontból is védeni szükséges, ezért az OKF-et és a törvényben 
nevesített szervezeteket együttműködésre utasítja.39 

Az OKF emellett eseménykezelő központot működtet Létfontosságú Rend-
szerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központja (LRLI-
BEK) elnevezéssel. Feladat- és hatáskörét a GovCERT-tel egységesen a kormány-
zati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatáskö-
réről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események 
műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól 
szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus információs 
rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiz-
tonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus in-
formációs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII.13.) Korm. rendelet 
szabályozza. 

Amint a GovCERT-nél kifogásként jelentkezett, hogy a kiberbűnözés elleni 
fellépés folyamatába nem illeszkedik, úgy ezt az LRLIBEK esetében is kijelenthet-
jük. A rendészeti szervek együttműködése a klasszikus kiber-bűncselekmények 
vonatkozásában a piaci szereplőkkel stratégiai szinten a Kibervédelmi Munka-
csoport. 

Végrehajtási, operatív szinten a bűnüldözésben intézményesített együttmű-
ködés nincs. 

A létező kooperációk eseti jellegűek, ügyekhez, ügycsoportokhoz kötődnek. 
Büntető eljárásokban a létfontosságú informatikai infrastruktúrák üzemeltetői 
sértettként, megkereséssel érintett adatközlőként, munkatársaik eseti szakértő-
ként, tanúként vonhatók jellemzően az eljárásokba. 

Időszakonként visszatérő jellegű együttműködés jó példája az országos vá-
lasztások lefolytatása, amikor állami szervek, piaci szereplők, bűnüldöző szervek 
és titkosszolgálatok szoros együttműködése szükséges. 2017 nyarán a Nemzeti 
Választási Iroda is megkezdte az informatikai felkészülést, melynek egyik kiemelt 
területe az informatikai biztonság fokozása. Az információbiztonsági intézkedé-
sek fókuszában a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás biztosítása áll. Az 
internet irányából esetlegesen érkező támadások elleni védekezés kapcsán az 

                                                           
39 Dr. Krasznay Csaba: A rendvédelmi szervek helye a kibervédelemben, Magyar Ren-
dészet, XIII. Évfolyam 2013. Különszám, 2013. szeptember p. 114. 
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NVI vizsgálja egy választási informatikai biztonsági műveleti központ létrehozá-
sának lehetőségét.40 Az NVI elnöke megjegyezte, hogy Magyarországon a szava-
zás és a szavazás eredményének összesítése papíralapon történik, a választási 
honlapon mindössze a gyorsabb tájékoztatás érdekében hozzák nyilvánosságra a 
papíralapú jegyzőkönyvek eredményét. 

 
Összességében tehát kijelenthető, hogy intézményesített együttműködés a 

klasszikus kiberbűnözés területén a rendészeti szervek, állami szervek, piaci sze-
replők között nincs. 

A tanulmány a magyar nemzetbiztonsági szféra egyes 1990 és 2012 (2016) 
közötti szervezeti és működési kérdésivel foglalkozott. A magyar nemzetbizton-
sági szektor szervezeti változásait történeti kontextusában, adott környezetbe 
ágyazva, a szervezetrendszer egészeként és a rendvédelmi szektor más szereplő-
ivel párhuzamosan érdemes vizsgálni. Egy alkotmányos demokráciában a dön-
téshozó és az irányítása alá tartozó nemzetbiztonsági szolgálatok szigorú jogsza-
bályi keretek között, de a munkájukhoz szükséges szabad mozgástér biztosítása 
mellett szuverén szervezetként teljesítik az ország biztonság- és védelempoliti-
kából rájuk háruló feladatokat.  

Minden változás során figyelembe kell venni, hogy az intézményi változtatá-
sokhoz több hónap, a széleskörű és stabil jogszabályi háttér megteremtéséhez 
több év, egy teljesen új szolgálati kultúra meghonosodásához még ennél is több 
idő szükséges. Két-három évtized tapasztalata már önmagában is vizsgálatra 
érdemes, korszakokon átnyúló viszonyítási alap. Két letűnt évtized fordulójának 
transzformációs időszaka, elmélyült gazdasági-politikai változás átformálta ál-
lamról és biztonságról alkotott képzetünket, érezhető paradigmaváltást eredmé-
nyezve a nemzetbiztonsági szférában. A konszolidáció nevében, és a folyamatos 
változás ellenére egyes kérdések napirenden maradtak, mások szakmai-történeti 
kontextusba ágyazva ismét előtérbe kerültek, így biztosítva lehetőséget további 
kutatásokhoz. 

 
További kiber-bűncselekmény kategóriák: 
 

II. Bankkártyás visszaélések, ahova az  
- Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása  
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés  
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 
 
 

                                                           
40 http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/kozlemeny20170615ogyvalfelkeszules.pdf  
(Letöltve 2017. július 15.) 
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III. Gyermekek online szexuális kizsákmányolása ahova a  
- Gyermekpornográfia  
 
IV. Szellemi tulajdont sértő online bűncselekmények, ahova a 
- Bitorlás 
- Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
- Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása 
 
V. Online felületen elkövetett csalások tartoznak. 
 
Ezen csoportok vonatkozásában is vizsgálta a szerző a tényállások bűnügyi 

fertőzöttségének szintjét, jelenleg feladattal érintett rendészeti szervek hatáskö-
rét, az egyes szervek közti együttműködés szabályozását, és megvalósulását, de 
azok terjedelmi okoknál fogva nem kerülhettek be jelen cikkbe. 

 
Összefoglalás 
 
Alapvetésként elfogadhatjuk, hogy a nyomozóhatóságok szervezeti tagozódásá-
nak kialakítását, azaz a területi hatáskörök meghatározását az alábbi tényezők 
befolyásolják: 
- a földrajzi távolság csökkentése ez elvégzendő nyomozati cselekményekhez 

(szűkítő hatás) 
- a tevékenység végzéséhez szükséges speciális ismeretek megléte a végrehaj-

tó állomány részéről (tágító hatás, mivel korlátozott számban áll rendelke-
zésre) 

- az adott bűncselekmény típus általi fertőzöttség, veszélyeztetettség (lehet 
szűkítő és tágító hatású is) 
 
Nem valósítható meg, hogy az állampolgárokhoz legközelebb eső nyomozó 

szervnél rendelkezésre álljon minden speciális ismeret és eszköz, de az sem he-
lyes, ha ezek a készségek, csak országos szinten egy helyen állnak rendelkezésre. 

Ennek megfelelően kell prognosztizálni, hogy területi, illetve helyi szinten mi-
lyen ügyteher várható, ahhoz mekkora személyi állomány szükséges és annak a 
személyi állománynak milyen szintű ismeretekkel kell rendelkeznie, azaz mennyi-
re kell specialistának lennie. Milyen szintű specializáció szükséges a helyi és a 
területi munkatársak számára.  

A távoli prognózisok kialakítása azért kiemelten fontos, mert ha felsőoktatá-
son keresztül kívánjuk a személyi állomány pótlását megvalósítani, akkor a kép-
zés akkreditációját (1-2 év), a felvételi eljárás lefolytatását (1év), majd a képzés 
(3-4év) időtartamát is figyelembe kell venni.  
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Számos olyan állam működik, ahol: 
- a digitalizáció magasabb szinten áll,  
- az állampolgárok és piaci szereplők számára nagyobb értéket képvisel az 

online identitásuk 
- egy-egy informatikai incidens jelentősebb reputációs veszteséget okoz 
- a mindennapi élet szorosabban kapcsolódik az internethez. 

 
Ezekben az államokban már napjainkban is jelentőseb erőforrás allokáció va-

lósul meg a rendészeti szervek kiberbűnözés elleni egységei irányába, de ezt egy 
másik tanulmányában részletezi a szerző. 

A fent leírtakból látható, hogy a rendészeti szervek számára a kiberbűncse-
lekmények elleni fellépés vonatkozásában nincsen körülhatárolt feladatrendszer. 
Az alkotmány és a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia általános feljogosításától a 
szabályozás következő lépcsője jelenleg a Büntető Törvénykönyv tényállásainak 
rögzítése. Ezen jogforrások közt sem ágazati stratégiát, sem akciótervet, sem az 
egyes szervek közti együttműködést szabályozó jogforrás nem áll rendelkezésre. 

A jelenlegi viszonyrendszerben az egyes szervek, szervezetek közti együtt-
működés csak alapvető jogelveken nyugszik és azon, hogy a kibervédelemben és 
a kiberbűnözés elleni fellépésben részes állami szereplők majdnem mindegyike a 
Belügyminisztérium alá tartozik, így lehetőség van egyedi utasításokkal működ-
tetni a rendszert. 

A rendészeti szervek vezetői számára a személyi állomány kiképzése, a vár-
ható feladatokra való felkészülés érdekében szükséges ismerni, hogy meddig 
terjed feladatkörük és annak a középtávú tervek szerint milyen változása várha-
tó. 

Szintén hiányzik a végrehajtó állomány számára egy egységes módszertani 
utasítás, mely a kiberbűncselekményekkel kapcsolatos intézkedéseik során 
iránymutatást ad és az esetleges diszfunkciók bekövetkezésekor az elszámoltatás 
alapját adja. 

A kiberbűnözés elleni fellépés hatékonnyá tétele érdekében szükséges a leg-
jobb nemzetközi gyakorlatok összegyűjtése és azok adoptálása. Ezt szolgálná, 
hogy az egyes kiküldetések, tanulmányutak, nemzetközi konferenciák során be-
szerzett információk, úti jelentések katalogizált formában, megismerhetők, ku-
tathatók legyenek minden feljogosított érdeklő számára. Szintén javítaná a szer-
vek közti együttműködést, ha nem csak kibervédelmi gyakorlatok kerülnének 
megrendezésre, hanem ezek a kiberbűncselekmények irányában a bűnüldöző 
szervek számára is feladatokat szolgáltatnának. Szükséges az ágazati stratégiák, 
akciótervek elkészítését megelőzően adatokat, mérőszámokat gyűjteni a szabá-
lyozandó terület vonatkozásában a CERT-ek, nyomozóhatóságok és bíróságok 
adatbázisaiból is.  

Jelenleg a GovCERT és az LRLIBEK is számos esetben értesül olyan informati-
kai incidensekről, melyek bűncselekmény elkövetését valószínűsítik. Mivel meg-
ítélésük szerint nem látják indokoltnak sértetti jogállás hiányában a feljelentés 
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megtételét, ezért a nyomozóhatóságok nem szereznek tudomást a bűncselek-
ményekről. Amint a GovCERT esetében részletezésre került: ez az álláspont a 
büntető eljárási törvény rendelkezéseivel nehezen összeegyeztethető. 

Nem járna pozitív eredménnyel, ha minden incidenshez büntető feljelentés 
kapcsolódna, de jelenleg nem érvényesül a büntetőjog e területen és így gene-
rálprevenciós funkcióját sem töltheti be. 

Szükséges volna az incidensekre vonatkozó információk becsatornázása a 
nyomozóhatóságok számára, hogy az azokból létrehozott adatbázisok segíthes-
sék későbbi bűntetőeljárásokat. 
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Social engineering and social media1 
Bányász Péter2 

 
Absztrakt: 
A kibertérből érkező fenyegetések száma napjainkra folyamatosan növekszik, ami az 
infokommunikációs technológiák további várható növekedésével csak fokozódni fog. A 
támadások különböző motivációból fakadhatnak, állhatnak mögöttük hacktivisták, kiber-
bűnözők, terroristák, állami szervezetek, akik kémkedésre vagy hadviselésre használják a 
kiberteret. A lassan, mindent átszövő infokommunikációs hálózatok védelme ebből 
következően létfontosságú. Legyen azonban bármilyen fejlett egy rendszer fizikai és/vagy 
logikai védelme, a humán tényező mindig is kockázatot fog jelenteni. A social engineering 
annak a művészete, hogyan férhetnek hozzá a támadók egy védett rendszerhez az emberi 
tulajdonságok kihasználásával. Jelen tanulmány azokat a social engineering technikákat 
mutatja be, amelyek a közösségi oldalakon keresztül végezhetnek. 
 
Kulcsszavak: közösségi média, social engineering, kiberbűnözés, kiberkémkedés, kiber-
hadviselés 
 
Abstract:  
The number of the threats,- which come from the cyber space- are increasing. These 
threats will increase more because of development of the infocommunication technolo-
gies. The motivation sources of these attacks are different. Hacktivist, cybercriminals, 
terrorists, public organizations, who use the cyberspace for spying or warfare. So the 
protection of the infocommunication network-which slowly pervade everything- is indis-
pensable. However a system's physicaly and logical protection could be well developed, 
the human factor will be always a risk. The social engineering is an art, how attackers can 
hack a protected system by humanity. This paper presents those social engineering tech-
niques which can be used on the social media sites. The work was created in commission 
of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-
VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Govern-
ance” in the Ludovika Workshop. 
 
Keywords: social media, social engineering, cyber crime, cyber espionage, cyber warfare 
 
                                                           
1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást meg-
alapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Lu-
dovika Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére 
készült. 
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus 
Közszolgálati Intézet, tanársegéd, ORCID: 0000-0002-7308-9304, elérhetőség: ban-
yasz.peter@uni-nke.hu 
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Bevezetés 
A Nemzetbiztonsági Szemle 2017. évi 4. számában jelent meg egy tanulmányom 
Kiberbűnözés és közösségi média címen,3 amelyben egy alfejezet a social engi-
neering támadásokkal is foglalkozott. A téma bősége okán azonban részletes 
ismertetésére csupán érintőlegesen nyílt mód. Jelen munkámban kísérletet te-
szek a problémakör szélesebb vizsgálatára, ugyanis megítélésem szerint a kiber-
támadások egy különösen jelentős fajtáját jelenti a social engineering, aminek 
vélelmezhetően a jövőben a száma növekedni, kifinomultsága erősödni fog.  

Főbb fogalmak 
Az említett tanulmányban megkülönböztettem a kiberfenyegetéseket motiváci-
ók szerint. „A kiberbűnözés (…) az informatikai eszközök segítségével olyan ille-
gális cselekmények elkövetése, amely a támadóknak anyagi haszonnal kecsegtet. 
A második nagy csoport a hacktivizmus és kiberterrorizmus, amelyek bár fogal-
milag eltérő tevékenységet jelölnek, azonban bizonyos közös vonzat kimutatható 
közöttük, mindkettő esetében kisebb, decentralizált csoportok működéséről 
beszélhetünk, amelyeknek célja a médiafigyelem elnyerése, hogy ezáltal hirdes-
sék ideológiai céljaikat. A harmadik kategória a kiberkémkedés, amelyet az in-
formációs rendszerekben tárolt adatok megszerzésért végeznek állami és nem 
állami szereplők. Végül pedig negyedikként a kiberhadviselést kell említenünk, 
amely tevékenység az államok közti konfliktusokban jelenik meg, segítségével a 
szembenálló felek informatikai eszközöket alkalmaznak akár a konvencionális 
hadviselés támogatására, akár önálló tevékenység folytatására.”4  

Legyen bármilyen motivációja a támadóknak, a social engineering, mint tá-
madás típus mindegyikük eszköztárában szerepel. Ennek okául az a felismerés 
szolgál, hogy legyen egy rendszer bármennyire erős fizikai és/vagy logikai véde-
lemmel5 ellátva, a gyenge pontját, amelyen keresztül sikeres támadást hajthat-
nak végre, igen nagy valószínűséggel a humán tényezőn keresztül érik el.  

                                                           
3 Bányász Péter: Kiberbűnözés és közösségi média, In. Nemzetbiztonsági Szemle, 2017/4., 
pp. 55-74., 2017. 
4 I.m. Bányász 2017, p. 56. 
5 A 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiz-
tonságáról értelmező rendelkezései alapján fizikai védelem: a fizikai térben megvalósuló 
fenyegetések elleni védelem, amelynek fontosabb részei a természeti csapás elleni 
védelem, a mechanikai védelem, az elektronikai jelzőrendszer, az élőerős védelem, a 
beléptető rendszer, a megfigyelő rendszer, a tápáramellátás, a sugárzott és vezetett 
zavarvédelem, klimatizálás és a tűzvédelem; logikai védelem: az elektronikus információs 
rendszerben információtechnológiai eszközökkel és eljárásokkal (programokkal, proto-
kollokkal) kialakított védelem. 
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Kevin D. Mitnick6 megfogalmazásában „A social engineering a befolyásolás 
és rábeszélés eszközével megtéveszti az embereket, manipulálja vagy meggyőzi 
őket, hogy a social engineer tényleg az, akinek mondja magát. Ennek eredmé-
nyeként a social engineer – technológia használatával vagy anélkül – képes az 
embereket információszerzés érdekében kihasználni.” 7  A social engineering 
tehát egy olyan támadásforma, amelynek során az emberi tényező kihasználható 
aspektusaira épít, olyan technikák és módszerek összessége, amely az emberek 
befolyásolásával, adott esetben zsarolásával, megtévesztésével fér hozzá bizal-
mas információkhoz, rendszerekhez.8  

Az ember jelenleg még mindig megkerülhetetlen a munkavégzésben. Hiába 
vált ki a robotizáció számos munkafolyamatot, még mindig az ember vezérli a 
különböző hardver és szoftver eszközöket, az ember fér hozzá rendszerekhez, 
azon keresztül különböző adatokhoz.9 Az egyes emberek azonban rendkívül 
eltérő személyiséggel, különböző pszichológiai jellemvonásokkal, komplexusok-
kal, félelmekkel bírnak. Megkülönböztethetünk azonban bizonyos tulajdonságo-
kat, amiket a támadók kijátszhatnak.10 Ezek közé tartozik többek között: 

• a segítségnyújtás: az emberek többsége szívesen segít másokon, különö-
sen, ha valamilyen társadalmi nyomást érez vagy azt látja, a megítélése 
függ azon, hogy segít-e másokon; 

• a reciprocitás elve: ha segít valaki nekünk, a lekötelezettjének érezzük 
magunkat, és mi is segíteni akarunk neki, hogy ne legyünk az adósai; 

• hiszékenység, naivitás, kíváncsiság, befolyásolhatóság; 
• monotonitás, figyelmetlenség: minél unalmasabb a munkánk, ingersze-

gény környezetben, nap, mint nap ugyanazt kell végeznünk, nem fogunk 
olyan körültekintően eljárni, amely során kiszűrhetjük az esetleges tá-
madásokat; 

                                                           
6 Kevin Mitnick napjaink egyik leghíresebb hackere, aki magát sosem tartotta igazán 
kiemelkedő hackernek, elmondása szerint sikereit inkább social engineerként érte el. 
Letartóztatását követően szakított a rendszerekbe történő illegális behatolásokkal, biz-
tonsági céget alapított, azóta etikus hackerként tevékenykedik. 
7 Kevin D. Mitnick: A legendás hacker- A megtévesztés művészete. Perfact-Pro, Budapest, 
2003. 
8 Deák Veronika: A social engineering humán alapú támadási technikái, In. Biztonság-
politika, 2017. április 10., http://biztonsagpolitika.hu/publikaciok-2017/deak-veronika-a-
social-engineering-human-alapu-tamadasi-technikai 
9 Oroszi Eszter Diána: Social engineering- Az emberi erőforrás, mint az információbiz-
tonság kritikus tényezője, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, 
2008., http://krasznay.hu/presentation/diploma_oroszi.pdf 
10 I.m. Deák 2017.  
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• szexualitás: nem csak a szex, de annak az ígérete is sok esetben feledteti 
a biztonságtudatosságot, és veszi rá a célszemélyt olyan dolgok elvégzé-
sére, amit egyébként nem tenne meg. 

 
Tovább bonyolítja a kérdést, hogy igen széles skálán mozog az emberek 

adatvédelmi és információbiztonsági tudatossága. Ide tartozik még a digitális 
szakadék, ami emberek csoportját választja el az infokommunikációs technológi-
ák szempontjából. A szegregált információs társadalomban szakadék képződik a 
digitális írástudatlanok és az írástudók között. Az előbbiek nem élvezhetik a 
technológiai fejlődés nyújtotta előnyöket, miközben tartósan kiszorulnak a gaz-
daság azon növekvő területeiről, amelyeken az info-kommunikációs eszközök 
használata olyan alapkövetelménnyé vált, mint a hagyományos írni-olvasni tu-
dás. Nem nehéz belátni, egy digitális írástudatlan munkavállaló, akinek informá-
cióbiztonsági tudatossága is alacsony, mekkora kockázatot jelent, hiszen vélhe-
tően fel sem ismeri a támadási kísérleteket, amik ellen védekezhet, adott eset-
ben jelezheti egy kompetens személynek, aki elháríthatja. Ezek azok a munkavál-
lalók, akik a social engineerek célpontjává válnak.  

Egy rendszerbe történő behatolás a kiépített védelmi szint függvényében vál-
tozó költségekkel jár. Minél értékesebb információt tárolnak a rendszerben, an-
nál magasabb költségek mellett realizálható az informatikai támadás is, hiszen 
olyan tudású hackereket kell megvásárolni, akik képesek behatolni a rendszerbe, 
emellett drága eszközökre is szükség van, ami jelentősen növeli a támadók költ-
ségeit. Ebből következően sokszor egyszerűbb social engineering támadást vég-
rehajtani. Ilyenkor a támadók megkeresik azt a gyenge láncszemet a védelem-
ben, akin keresztül elérhetik a céljaikat. Ha az elsődlegesen kinézett célszemély 
nem jár eredménnyel, mást keresnek, egészen addig, amíg meg nem találják az 
alkalmas célszemélyt. Minél nagyobb egy munkahely, annál nagyobb az esély, 
hogy megtalálják azt az egy személyt, akin keresztül megtámadhatják a rend-
szert. A 2010-ben felfedezett Stuxnet vírus, ami egyes vélemények szerint hat 
évvel vetette vissza az iráni nukleáris programot, a legenda11 szerint egy fertő-
zött pendrive-on jutott be a natanzi létesítménybe.12 Mint ez az eset is alátá-
masztja, a social engineering-nek igen komoly hatása is lehet, hiszen rajta keresz-
tül nem csak információkat lehet szerezni, hanem kritikus infrastruktúrák táma-
dására is alkalmas, ráadásul olyan célpontok ellen is sikeresen alkalmazták már, 
mint egy urándúsító üzem.  

A social engineering támadásokat célszerű megkülönböztetni az alapján, 
hogy informatikai eszközökkel (IT alapú) vagy anélkül (humán alapú) követik el. 

                                                           
11 Legenda alatt a fedőtörténetet értem 
12 Gyebrovszki Tamás: Stuxnet - mint az első alkalmazott kiberfegyver - a Tallinni Ké-
zikönyv szabályrendszere szempontjából, In. Hadmérnök, IX. évolyam, 1. szám, 2014. 
március, pp. 164.174. 
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Humán alapú támadások széles körét különböztethetjük meg.13 Közös pont 
esetükben, hogy nem a technológia sérülékenységét használják ki, hanem a ko-
rábban említett emberi tulajdonságokat. Az ilyen jellegű támadások speciális 
képességeket igényelnek a támadóktól, hiszen szemtől szemben kell végrehajta-
ni, így képes kell legyen az általa választott legendát a lehető leghihetőbben el-
játszani, miközben magas szintű érzelmi intelligenciával is rendelkeznie kell. 
 
A humán alapú támadások közé soroljuk az alábbiakat: 

• segítségkérés: sok esetben sikerrel járnak a támadók, ha valamilyen in-
formációt kérnek. Ez természetesen csak egy lépése a végcélnak, de sok-
szor nagyon jó alapot ad a további információgyűjtésnek, pl. egy munka-
társról olyan elsőre érdektelennek tűnő információk, amik a támadónak 
hasznosak lehetnek a későbbiekben. Elsődleges célpontjai a help deskek, 
titkárságok, ügyfélszolgálatok, recepciók munkatársai; 

• segítség nyújtása (fordított social engineering): a támadó első lépésként 
valamilyen problémát okoz, aminek segédkezik a megoldásában, ezzel 
kiépítve a bizalmat a célpont és közte, majd ezt használja ki a továbbiak-
ban, például előzetesen egy olyan kártevőt küld az áldozat számítógépé-
re, ami akkor fejti ki hatását, amikor a támadó is jelen van; 

• identitás lopás: a támadó a számára legelőnyösebb álcát ölti magára, az 
alkalmazottak, különösen nagyobb munkahelyeken nem ismernek min-
denkit, így könnyebben vezethetik meg a gyanútlan munkatársakat. 
Ilyenkor szervezeten belüli (például karbantartónak, rendszergazdának, 
más szervezeti egység vezetőjének, új munkatársnak) vagy szervezeten 
kívüli (például futárnak, valamilyen fontos embernek, hivatalos személy-
nek, auditornak) személyek álcáját veheti fel; 

• sírkő lopás (thombstone theft): ritka, de létező támadási forma, a táma-
dó azt használja ki, hogy a vállalatok informatikai rendszerét nem frissí-
tették, és olyan személyek jogosultságait is tartalmazza még a rend-
szer,14 akik már nem dolgoznak a munkahelyen;  

• felhatalmazás: a támadó egy harmadik félre hivatkozva kér valamilyen 
információt- például egy szabadságon levő munkatárs kérte meg, hogy 

                                                           
13 I.m. Deák 2017. 
14 Általában ennek oka az integritás hiányában található meg, például az informatikusok 
vagy a HR-esek nem kommunikálnak egymással, a HR-esek nem jelzik az informatikusok-
nak, hogy kik nem dolgoznak már a szervezetnél, így ennek az információnak a hiányában 
az informatikusok nem törlik a rendszerből az érintett személyeket. Előfordulhat az is, 
hogy más munkakörbe kerül egy alkalmazott, ami nem követel meg olyan szintű hozzáfé-
rést, mint ami az előző munkakörében volt, de ez az információ sem jut el az informat-
ikusokhoz, így továbbra is azzal a hozzáférési szinttel rendelkezik a munkatárs. 
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határidőre készítsen el egy jelentést, amihez nincs meg minden informá-
ciója, így ahhoz kér adatokat; 

• jelszavak kitalálása: sok esetben nem szükséges a jelszavakat valamilyen 
algoritmus használatával feltörni, gyakran kitalálható a felhasználó jel-
szava, mert nem megfelelő jelszó szabályt alkalmaznak. Még mindig 
rendkívül gyakori az „12345678”, „abdc1234” „jelszó” és egyéb ezekhez 
hasonló jelszó. Ennél valamivel bonyolultabb, de ugyanúgy könnyen kita-
lálható jelszó a felhasználóra utaló szavak, születési ideje, kutyája neve 
stb. A segítségkérés esetében megszerzett információk adott esetben is 
hasznosak lehetnek, például a célszemély e-mail címe, ami egy gyakori 
vezetéknév esetén sokszor a születési idejét is tartalmazza; 

• baráti üdvözlet: ismeretlenekkel szemben, ha bizalmatlanok is vagyunk, a 
barátaink esetében már nem vagyunk ennyire óvatosak. A támadók 
ilyenkor barátaink nevében küldenek például valamilyen fertőzött filet, 
amit bízva a küldő személyben, megnyitunk; 

• Bejutás az épületbe: számos módja van a technikának, sokszor ez is meg-
követel valamilyen álcát, pl. takarítóbrigádhoz csatlakozunk, cigiszünetet 
tartó munkatársakhoz stb. Használhatnak hamis belépőkártyát, ami lehet 
egy sima fehér lap, amire rányomtatták a támadó fényképét, a szervezet 
logóját, és belépéskor fontos embernek adja ki magát a támadó, miköz-
ben valami fontos emberrel telefonál, bízva abban, hogy elég csak felmu-
tatnia a kártyát, az őrök nem ellenőrzik rendesen, és beengedik anélkül, 
hogy a kártyát le kellene húznia az érintőpanelen; 

• más jogosultságának felhasználása (piggybacking): a támadó egy szerve-
zeten belüli munkatársnak adja ki magát, aki otthon felejtette a belépő-
kártyáját, kulcsait stb.; 

• kukabúvárkodás (dumpster diving): mindig célszerű átvizsgálni a célsze-
mély szemetesét, hiszen rengeteg értékes információhoz férhetünk így 
hozzá. Ez mind szervezetek, mind magánszemélyek esetében hasznos le-
het; 

• váll szörfölés (shoulder surfing): a támadó úgy helyezkedik el a célsze-
mély körül, hogy kileshesse jelszavát, pin kódját. 

 
Az IT alapú támadások esetén a támadó valamilyen informatikai eszköz segítség-
ével téveszti meg áldozatát.15 A humán alapú támadásokkal ellentétben nem 
informatikai jellegű kompetenciákat követel meg a támadótól.  
Az IT alapú támadások a következők: 

• adathalászat (phishing): a támadásnak több vállfaját különböztetjük meg: 

                                                           
15 Deák Veronika: A számítógép alapú social engineer támadási technikák, In. Biztonság-
politikai, 2017. április 28., http://biztonsagpolitika.hu/publikaciok-2017/deak-veronika-a-
szamitogep-alapu-social-engineering-tamadasi-technikai 
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o hamis e-mailek és weboldalak: ezek a támadások szofisztikáltsá-
guktól függően nagyon eltérőek. A támadók olyan weboldalakat 
hoznak létre, ami külsőségeiben hasonlít egy létező oldalra 
(gyakran pl. banki oldalakra), és ezeket vagy e-mailben vagy nem 
túl megbízható weboldalaknál teszik közzé felugró ablakként. A 
többségére jellemző, hogy valamilyen internetes fordítóprogram 
segítségével fordították le a szöveget, ami így magyartalan mon-
datokat eredményez, de ennek ellenére így is nagy számban si-
kerül megtéveszteni embereket. Pénzügyi tranzakciókat másoló 
oldalak esetében többségében az adathalász oldalak nem titkosí-
tott kommunikációt biztosító kapcsolaton üzemelnek,16 amit egy 
tudatos internetező egyből kiszúr; 

o vishing: hang alapú adathalászat, alapvetően valamilyen VoIP17 
technológiát használó támadás; 

o smishing: sms-ben történő támadás; 
o pharming: eltérítéses adathalászat, amikor a támadók nem 

szimplán létrehozzák a másolatát egy weboldalnak, hanem a 
szolgáltatás domain nevének eltérítésével irányítják a hamisított 
weboldalra. Ez esetben hiába írja be a felhasználó az URL-t, amit 
fel szeretne keresni, a támadók ezt az elérési útvonalat támadják 
meg, a DNS-szerver egy másik IP címre irányítja a felhasználót. 
Ha a támadók valósághűen másolják le az eredeti oldalt, ráadá-
sul ügyelnek arra is, hogy az oldal titkosított kapcsolaton keresz-
tül üzemeljen, nagyon nehéz dolga van a felhasználónak, hogy 
kiszűrje; 18 

o whaleing: az adathalászat egy specifikusabb verziója, ebben az 
esetben vezetők a célpontok, gyakran több lépcsős támadást 
építenek fel, hogy sikerrel járjanak. 
 

                                                           
16 A kapcsolat csak HTTP és nem HTTPS- az S jelzi a titkosított kapcsolatot. Titkosított 
kapcsolat esetén általában a böngészők címsorában egy zöld lakat is szerepel, de a bön-
gészők gyakran e mellett „biztonságos” felirattal jelzik.  
17 Internetprotokoll feletti hangátvitel, olyan telekommunikációs forma, ahol a kommu-
nikáció nem hagyományos telefonhálózaton keresztül valósul meg, hanem IP-alapú ada-
thálózaton.  
18 Hasonló módon, egy egész bankot „loptak el” támadók Brazíliában. A támadás során a 
bank weboldalait, kártyaleolvasóit, ATM automatáit ilyen módon a saját hamisított 
weboldalukra irányították. Bővebben lásd: Hanula Zsolt: Hekkerek egy egész bankot el-
loptak Brazíliában, In. Index, 2017. április 6., 
https://index.hu/tech/2017/04/06/hekkerek_egy_egesz_bankot_elloptak_braziliaban/ 
(Letöltés dátuma: 2017. december 28.) 

https://index.hu/tech/2017/04/06/hekkerek_egy_egesz_bankot_elloptak_braziliaban/
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• kártékony programok: a támadás során olyan rosszindulatú kódok van-
nak elrejtve az eszközön vagy a file-on, amelynek segítségével szerezhe-
tik meg a célszemély adatait. Ennek módja lehet: 

o frissítés, javítás felajánlása: a támadók sokszor olyan tartalom-
mal környékezik meg a célszemélyt, amelyben egy biztonsági 
frissítés vagy adott esetben egy vírusfertőzésre való figyelemfel-
keltés, és az általuk javasolt frissítés, vírusirtó megmenti a fel-
használót a káresemény bekövetkezésétől. Az informatikában 
kevésbé járatos felhasználók egy ilyen üzenettől általában meg-
riadnak, és telepítik a felajánlott programot. Különösen gyakori 
ez a támadástípus az okos mobil eszközök esetében. 

o billentyűzet-naplózó (keylogger): a támadás lényege, hogy a 
megfertőzött eszközön a kártevő minden leütött billentyűt meg-
jegyez, és az erről készített naplófileokat elküldi a támadók ré-
szére; 

o trójai programok: a trójai programok a kártevőknek azon változa-
tai, amelyek segítségével a támadók egy hátsó kaput nyitnak az 
áldozat eszközén, és így szereznek hozzáférés az azon szereplő 
adatokhoz. Gyakran olyan programokba ágyazzák, amelyek való-
ban valami hasznos tevékenységre valóak; 

o veszélyes csatolmányok: a támadók olyan e-mailt küldenek, 
amelyben a csatolmány valamilyen kártékony kódot tartalmaz. 
Ennek fejlettebb módszere, amikor mindezt pl. egy barátunk ne-
vében teszik. 

• baiting: a támadás során különböző adathordozókat (DVD, pendrive esz-
közöket19 stb.) szórnak szét a támadók, amelyek kártékony kódokat 
tartalmaznak, majd a számítógéphez való csatlakoztatást követően fer-
tőzi meg az eszközt. Ilyenkor szándékosan figyelemfelkeltő tartalmakat 
„ígérnek”, pl. a DVD-k „blockbuster” filmeket, erotikus tartalmakat tar-

                                                           
19 A 2017. évi XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának Kiberbiztonsági 
Tagozatában első helyezést ér el Deák Veronika dolgozata, amely egy hasonló kísérletet 
végzett el. A kísérletben egy „mobiltöltő” feliratú dobozt helyezett el a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem egyik Karán, és azt vizsgálta, hányan csatlakoztatják az ismeretlen 
eszközre a telefonjukat. Ez azt a kockázatot rejti magában, hogy az adatkábel segítségé-
vel megfertőzhetik kártékony programokkal a csatlakoztatott készüléket. A témáról 
bővebben lásd: Deák Veronika: Biztonságtudatosság az információs környezetben, In. 
Szakmai Szemle- A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos- Szakmai Folyóirata, 
2017/3., pp. 59-77., 2017.  
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talmaznak a felírás szerint, így véve rá a célszemélyt, hogy lejátssza. Cél-
zott támadás esetén humán alapú technikákkal is vegyíthetik.20  

• Wi-Fi hálózat veszélyei: a hálózat üzemeltetője képes monitorozni a há-
lózaton zajló adatforgalmat. Napjainkra talán kezd tudatosulni, hogy egy 
nyílt Wi-Fi hálózat milyen kockázatokkal jár, azonban sajnos gyakran nin-
csenek tisztában azzal, hogy a jelszóval védett hálózatok ugyanúgy le-
hetnek veszélyesek, ugyanúgy megfigyelhetnek azon keresztül a táma-
dók. Igaz ez a biztonságosnak hitt otthoni hálózatunkra is. A felhasználók 
döntő többsége a router jelszavát alapértelmezetten hagyja, ami egy 
egyszerű Google-os kereséssel (ha ismerjük a router típusát) kikereshe-
tő.  

• alkalmazásengedélyekből fakadó kockázatok: az okos mobil eszközökre 
telepített alkalmazások a használatért cserébe különböző engedélyeket 
kérnek. Ezek az engedélyek sok mindenre vonatkozhatnak: üzeneteink 
tartalmához, ismerőseinkhez, megosztott tartalmaink, geolokációs 
helymeghatározáshoz, kamera és mikrofon vezérléséhez, az eszközön tá-
rolt fileokhoz. A felhasználók nagy része egyáltalán nem olvassa el egy 
alkalmazás telepítése során, hogy mihez ad engedélyt, éppen ezért ren-
geteg alkalmazást adathalász célból készítenek el. 

 
A social engineering támadás négy lépésből épül fel. Az első fázis az informá-

ciógyűjtés. Ennek során választják ki a támadók a „leggyengébb láncszemet” a 
szervezetnél, akin keresztül hozzáférnek majd a kívánt rendszerhez. Ha megvan a 
célszemély, a lehető legtöbb információt igyekeznek összegyűjteni róla, hiszen 
mindez kulcsfontosságú egy olyan legenda kiépítéséhez, amivel akár a bizalmába 
tudnak férkőzni, akár zsarolással próbálják rávenni az áldozatot a céljaik segíté-
sére. Az információgyűjtés történhet online és „offline” egyaránt. Utóbbira álljon 
itt egy rövid esettanulmány: egy jövőbeni tanulmányunk témája egy kérdőíves 
kutatás, amelyben egy klasszikus social engineering támadást szimuláltunk 2017 
májusában, a Ludovika Fesztiválon. A kísérlet során egy nyereményjátékot hir-
dettünk, pár ezer Ft-ot érő pendriveokat nyerhettek a kérdőívünk kitöltői. A kér-
dőív a kitöltő biztonságtudatosságára vonatkozott, néhány egyszerű kérdést 
tartalmazott mindössze, illetve utána különböző személyes adatokat kérdeztünk 
„statisztikai célból”.21 A kérdések többek között a kitöltő munkahelyére, beosz-

                                                           
20 Például, kormányablakban a támadó ott felejti a pendriveot, miközben úgy viselkedik, 
hogy a következő kapcsolatfelvételnél a célszemély mindenképpen emlékezzen rá. Később 
felhívja kétségbeesetten, hogy nem találja sehol a pendriveját, de rajta van a gyerekének 
a határidős feladata, amit ki akart nyomtatni. Sajnos nem tud bemenni, mert dolgozik, de 
ha átküldené e-mailben a rajta található filet, megmentené a gyereket a bukástól. 
21 Természetesen, hogy ne sértsünk jogszabályt, a megadott válaszokat ezt követően a 
kitöltőnek visszaszolgáltattuk, semmilyen formában nem kezeltük a személyes adatokat. 
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tására, e-mail címére, személyi igazolvány számára, születési idejére, kapcsolati 
státuszára, láb- és ruhaméretére vonatkoztak. A kérdőív tartalmazott egy adat-
kezelési nyilatkozatot 7-es betűmérettel megfogalmazva, amelyen többek között 
3000 évre az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájára ru-
házta a lelkét, továbbá vállalta évi 16 tonna szén előállítását. Erősítendő a bizal-
mat, minden segítőnknek egy babakék színű passz lógott a nyakában, amelyen az 
Egyetem logója rendkívül rossz minőségben, szétnyújtva szerepelt, szervezetként 
„NKE Kiberbisztonsági Akadémija” (sic!), valamint olyan fantázianeveket tartal-
mazott, mint például „Ipsz Ilonka”, „Zsíros B. Ödön”. A kísérlet során vizsgáltuk 
azt is, hányan szúrják ki az adatkezelési nyilatkozatot, illetve a passzt. A válasz-
adók több mint 90%-a gondolkodás nélkül megadta minden személyes adatát, 
hiába furcsállották, miért van szükség lábméretre, kapcsolati státuszra, személyi 
igazolvány számra, a „statisztikai célból” gyűjtjük választ követően megadták. 
108 kitöltőből egy sem szúrta ki, hogy a nyakunkban lógó passz miket tartalmaz, 
valamint 10 alatt volt azoknak a száma, akik elolvasták az adatkezelési nyilatko-
zatot. A kísérlet során feltételeztük, hogy a Ludovika Fesztiválon magasabb lesz a 
biztonságtudatossága azoknak, akik az Egyetemmel vannak valamilyen kapcso-
latban, sajnos ezt a kísérlet finoman szólva sem támasztotta alá.  

A következő lépés a kapcsolat kiépítése, amelynek során az előzetesen gyűj-
tött információkat felhasználva a célszemély bizalmába férkőznek. Gyakran cél 
ilyenkor a bizalom erősítése, hogy a későbbiekben hatékonyabban manipulálhas-
sák a célszemélyt. Harmadik fázis a kapcsolat kihasználása, végezetül pedig a 
támadás végrehajtása az utolsó pont. 

Social engineering a közösségi médiában 
A tanulmány elején említett munkámban részletesen bemutattam a közösségi 
oldalak statisztikai adatait, ez esetben csupán egy adatra hívnám fel a figyelmet 
(1. számú ábra). A Facebook, mint legismertebb közösségi oldal, az aktív felhasz-
nálók naponta közel 2 milliárd embert jelentenek. Ez a fajta használat vélemé-
nyem szerint determinálja, hogy a támadók éljenek ezen oldalak nyújtotta lehe-
tőségekkel, már csak azért is, mert mint látni fogjuk, nem csupán az információ-
gyűjtésben lehet szerepük, hanem különböző támadástípusokat is végrehajthat-
nak.  

Szükséges röviden a közösségi média fogalmát is tisztáznom. Egy korábbi, 
szintén a Nemzetbiztonsági Szemlében publikált tanulmányomban22 ezt részle-
tesen elvégeztem, de az általam alkalmazott fogalmi meghatározás indokolttá 
teszi, hogy érintőlegesen itt is foglalkozzak a kérdéssel. Értelmezésemben a kö-
zösségi média internetes alkalmazások és oldalak összessége, amelyben a szol-

                                                           
22 Bányász Péter: A közösségi média, mint a nyílt forrású információszerzés fontos 
területe, In. Nemzetbiztonsági Szemle (Online) 2015., III:(2) pp. 21-36. 
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gáltató csupán egy keretet biztosít, a tartalmat a felhasználó állítja elő. A kulcs-
szó ez esetben az alkalmazás, ugyanis ez kibővíti a közösségi média körét az okos 
mobil eszközök egy jelentős részével, hiszen számos alkalmazás egyrészt integra-
tív szerepet tölt be (más típusú biztonsági kockázatai vannak például a Facebook 
mobilos verziójának, mint a hagyományosnak), másrészt az alkalmazások gyak-
ran csupán a keretet biztosítják. A tartalomgyártás a felhasználókon múlik (pél-
dául a különböző VoIP alapú üzenetküldő alkalmazások, amelyek fórumként is 
működnek, pl. Telegram Messenger). 
 
 

 

4. ábra Közösségi oldalak látogatottsága 2017. áprilisában 
(saját szerkesztés, Forrás: Statista.com) 

 
Ahogy az előző fejezetben a támadás felépítésénél megfogalmaztam, az első 
lépés az információgyűjtés. A közösségi média ebben a tekintetben különösen 
hasznos eszköz,23 hiszen az átlag felhasználók biztonságtudatossága nem nevez-
hető túlságosan magasnak. Ráadásul minél hosszabb ideje használunk valamilyen 
közösségi oldalt, annál több információ gyűjthető össze rólunk, különösen akkor, 
ha nem figyelünk az adatvédelmi beállításainkra, és nem korlátozzuk, hogy kik 
férhetnek hozzá az általunk megosztott tartalomhoz. A legnagyobb gond, hogy 
ezeknek a nyílt forrású információknak a megszerzése rendkívül gyorsan törté-
nik. Nem szükséges ehhez magas szintű informatikai képzettség, bizonyos legáli-
san használható weboldalakon pár perc leforgása alatt összegyűjthetjük azokat a 
nyílt forrásból megszerezhető információkat, amelyeket a felhasználó megosz-

                                                           
23 Uo. 
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tott magáról.24 Természetesen nem csupán nyílt információkat gyűjthetnek a 
támadók a célszemélyek közösségi oldalaikról, ám azok már illegális tevékeny-
ségnek minősülnek. Ilyen célzott támadás elkövetéséhez is különböző eljárásokat 
alkalmazhatnak, de mindegyik esetében a cél azonos: hozzáférést szerezni a cél-
személy adataihoz. Történhet ez: 
• a célszemély közösségi oldalának feltörésével. Ez esetben sem feltétel ma-

gas szintű informatikai képzettség, a Darkneten megvásárolhatóak olyan 
tool-ok, amelyek helyettünk végzik el ezt a tevékenységet; 

• hamis profilok létrehozásával, amelyek segítségével felveszik a kapcsolatot a 
célszeméllyel. A támadók azt használják ki, hogy gyakran ismeretlen embe-
reket is visszajelölnek a felhasználók. Természetesen ehhez igyekeznek 
olyan profilt készíteni, amelyet nagyobb eséllyel jelöl vissza a célszemély. 
Ehhez már végezhetnek előzetesen információgyűjtést a célszemély prefe-
renciáiról. Gyakori az az eljárás is, hogy a célszemély egy ismerősének a pro-
filját lopják el, a frissen létrehozott profilt az ismerős nevében regisztrálják, 
amihez feltöltik az ismerős fényképeit is, majd a bejelöléskor egy üzenetben 
tájékoztatják a célszemélyt, hogy „hackerek feltörték a profilját/elfelejtette 
a jelszavát/letiltották”, ezért regisztrált újból; 

• játékok, kvízek, Facebookos alkalmazások létrehozásával, amelyek a haszná-
latáért cserébe hozzáférést engednek a felhasználóknak a profiljuk különbö-
ző adataihoz. Legendás e témában egy magyar ékszer webshop, ami egy 
egyszerű kvízjáték segítségével néhány nap alatt 800 ezer felhasználó adata-
it szerezte meg. Ők csupán marketing célból használták a „Mi az indián ne-
ved?” alkalmazásukat. Számos olyan kvíz örvend nagy népszerűségnek 
Facebookon, amelyeket egy bizonyos kör készít különböző nyelveken, és a 
kitöltőknek néhány játékos személyiség tesztre kell felelniük. Minél több 
ilyen tesztet tölt ki egy felhasználó, annál pontosabb személyiségkép rajzol-
ható meg, határozható meg a preferenciája az egyénnek. A gyakorlatban 
azok, aki kitöltöttek egy-egy ilyen kvízt, hajlamosak rendszeresen megosz-
tani ilyen tartalmakat. Az így összegyűjtött adatokat gyakran adják el har-
madik fél részére marketing célokra. A Cambridge Analytica nevű big data 
elemző cég az adatbázisának egy részét ilyen formában építette ki, amelyet 
aztán többek között a BREXIT kampányban a kilépés mellett kampányolók, 
valamint a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban Donald Trump 
kampányában használtak nagy sikerrel, hogy olyan célzott politikai hirdeté-

                                                           
24 Az oldalak tömeges keresésre is alkalmasak bizonyos variánsok megfogalmazásával, 
amennyiben a felhasználók adatlapján azok nyilvános információként szerepelnek. Ilyen 
variáns lehet kor, nem, lakhely, végzettség, munkahely, kapcsolati állapot stb. 
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seket jelenítsenek meg a célszemély részére, amelyek teljes mértékben 
egyénre szabottak voltak;25 

• közösségi oldalakon folytatott kártékony kód kampányok segítségével. A 
közösségi oldalakon, különösen a Facebookon rengeteg rosszindulatú al-
kalmazás terjed videóknak, híreknek álcázva privát üzenetekben, a hírfo-
lyamban. Az ilyen módon megfertőzött eszközöket a támadók céljaikra 
használhatják a továbbiakban; 

• okos mobil eszközre megírt adathalász alkalmazások használatával. Számos 
mobil alkalmazás létezik, amelyek a használatért cserébe indokolatlan en-
gedélyeket is kérnek. Az egyik legismertebb eset a Brightest Flashlight Free 
nevet viselő androidos alkalmazás, amely 100 millió felhasználóról gyűjtött 
adatokat és adta el harmadik fél részére. Egy zseblámpa alkalmazás haszná-
latához alapesetben a vakuhoz való hozzáférés engedélyezése indokolt, 
minden egyéb engedélykérés mögött adathalászat valószínűsíthető. Neve-
zett alkalmazás a vakun felül többek között geolokációs helymeghatározás-
hoz, felhasználói azonosításhoz is engedélyt kért. Nem nehéz belátni, ha egy 
alkalmazás a telefon kamerájához, mikrofonhoz, üzeneteink tartalmához is 
engedélyt kér, mi pedig gondatlanul megadjuk, milyen mértékben engedünk 
hozzáférést a tökéletes megfigyelésünkhöz;26 

• adathalász oldalak használatával. Az alacsony szintű információbiztonsági 
tudatosság jellemzője, hogy a felhasználó ugyanazt a jelszót, e-mail címet 
használja a különböző fiókjai esetében. Amennyiben egy támadók hozzáfér-
nek egy ilyen profilhoz, nagy valószínűséggel más profiljai esetében is ugyan 
ezeket a belépési adatokat használja; 

• rosszindulatú alkalmazások egyéb úton történő fertőzésével, például csa-
tolmányba ágyazott kártékony kód segítségével; 

• Wi-Fi hálózat feltörésével és lehallgatásával. 
 
A felsorolt eljárásokat természetesen ötvözni is lehet.  
Képzeljünk el egy olyan szituációt, amelyben a támadók egy sok munkavállalót 

alkalmazó szervezet informatikai rendszeréhez akarnak hozzáférni. A szer-
vezet az általa kezelt adatok folytán magas szintű fizikai és logikai védelmet 
épített ki. A támadók social engineering támadást kívánnak végezni. Nyílt 
forrásból feltérképezik a dolgozókat, lefuttatnak első körben egy keresést a 
fentebb említett oldal segítségével, amely arra vonatkozik, kik dolgoznak az 
adott szervezetnél. Amennyiben sikerrel járnak, és találnak olyan jelölteket, 

                                                           
25 A témáról bővebben lásd: Bányász Péter: A közösségi média, mint az információs had-
színtér speciális tartománya, In. Hadmérnök, KÖFOP Különszám, pp. 108-121., 2017. 
26 Adatokat eltulajdonító androidos zseblámpa alkalmazás, In. GovCERT, 2013. december 
6., http://tech.cert-hungary.hu/tech-blog/131206/adatokat-eltulajdonito-androidos-
zseblampa-alkalmazas (Letöltés dátuma: 2017. december 28.) 
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akik vélhetően hasznosak lehetnek számukra, akkor specifikusan folytatják a 
nyílt forrású információgyűjtést.27 Fontos látni, nem feltétlenül szükséges a 
támadóknak, hogy magas beosztásban levő személyt támadjanak, olyan va-
lakire van szükségük, aki hozzáférhet a rendszerhez, de a biztonságtudatos-
sága alacsony szintű.  

 
Egy titkárnő, egy portás, egy takarító ilyen esetekben ugyanúgy értékes cél-

pont lehet. Előbbi, mert sok esetben ugyanazokhoz az információkhoz hozzáfér, 
mint a főnökei, utóbbiak pedig például észrevétlenül férhetnek hozzá az informa-
tikai rendszerhez, hálózathoz, ez által feltelepíthetnek olyan alkalmazásokat vagy 
elhelyezhetnek kibertámadáshoz használatos eszközöket a számítógépekben, 
amelyek segítségével a támadók hozzáférhetnek az informatikai rendszerhez, 
akár átvéve fölötte az irányítást.28 Egyértelműen ki kell jelenteni, a biztonságtu-
datosság mértéke nem beosztás, munkakör függvénye, ahogy ezt „Emily Willi-
ams” esete is igazolja.29 Két biztonsági kutató létrehozta a nem létező Emily 
Williams Facebook és LinkedIn profilját, amelyben egy fiatal, csinos, MiT-n vég-
zett, egyedülálló Emily munkát keresett, aki egy, a kutatók által hivatalosan meg 
nem nevezett, kiberbiztonságért felelős amerikai kormányügynökség munkatár-
saival kezdett kapcsolatépítésbe. A bizalom fokozatos kiépülésével Emily a part-
nereitől egyre több állásajánlatot kapott az ügynökségnél, többen randevúra 
hívták, volt, aki laptopot ajándékozott számára. Következő lépésként Emily egy 
elektronikus képeslapot küldött a partnereinek, amelyben egy trójai program 
volt elhelyezve. A képeslapot többen a kormányügynökség számítógépein nyitot-
ták meg, ily módon a kutatók hozzáférhettek a rendszerben tárolt bizalmas in-

                                                           
27 Itt segíthetnek olyan személyiségjegyek, amelyeket a későbbiekben kihasználhatnak. 
Az emberek nagy része nyíltan oszt meg olyan tartalmakat, amelyek a komplexusaikra 
utalnak, magányra, szeretetéhségre, az elismerés hiányára stb. 
28 Szemléletes példa az antwerpeni kikötőt ért kibertámadás, amely során a támadók a 
kikötő informatikai rendszeréhez fértek hozzá oly módon, hogy valakik néhány kiber-
támadáshoz használatos eszközt rejtettek el a számítógépekben. Az értékes szállítmányok 
eltérítése mellett kábítószer- és fegyvercsempészetre is használták a későbbiekben a 
rendszert. Bővebben lásd: Bányász Péter: Az ellátási lánc kiberfenyegetettsége, különös 
tekintettel a közlekedési alrendszer biztonságára, a szervezett bűnözés hatásai, In. 
Humánvédelem -békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (szerk. 
Csengeri János, Krajnc Zoltán), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar, pp. 643-673., 2016. Letölthető: 
http://real.mtak.hu/33554/1/tanulmanygyujtemeny%20_ujratervezes_CsJ_KZ_1.5.pdf 
29 Lakhani, Aamir- Muniz, Joseph: Social Media Deception, In. RSA Konferencia Európa 
2013, 2013. október 29-31, http://itcafe.hu/dl/cnt/2013-11/102992/hum-w01-social-
media-deception.pdf ( Letöltés dátuma: 2018. január 10.) 

http://itcafe.hu/dl/cnt/2013-11/102992/hum-w01-social-media-deception.pdf%20(%20Let%C3%B6lt%C3%A9s%20d%C3%A1tuma:%202014
http://itcafe.hu/dl/cnt/2013-11/102992/hum-w01-social-media-deception.pdf%20(%20Let%C3%B6lt%C3%A9s%20d%C3%A1tuma:%202014
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formációkhoz. Az áldozatok között volt a szervezet informatikai biztonságáért 
felelős vezető is. 

Nyílt forrású információgyűjtést követően megkezdődhet a kapcsolat kiépí-
tése. Ismerve a célszemély preferenciáit, a támadók könnyűszerrel alakíthatják 
úgy, hogy véletlenszerűnek tűnjön a kapcsolatfelvétel. Hogy mit kezdenek a kap-
csolattal, az a támadók céljától függ. Idő függvényében egyre közelebb férkőz-
hetnek a célszemélyhez, a bizalmába férkőzhetnek, kihasználhatják azokat a 
komplexusait, amelyekről előzetesen tudomást szereztek (például magány), de 
folytathatják az információgyűjtést róla, hogy adott esetben meg tudják zsarolni, 
így kényszerítve ki, hogy megtegye számukra azt, amire szükségük van. Vissza-
utalva a felsorolásra, hogyan férhetnek hozzá illegálisan a célszemély nem nyílt 
adataihoz is: akár egy fertőzött csatolmányt küldve, akár rávéve egy alkalmazás 
telepítésére, amelyben mindenhez hozzáférést engedélyez. Könnyen találhatnak 
ezt követően olyat, amivel megzsarolhatják.30 Az sem elképzelhetetlen, hogy a 
célszemélyt másokon keresztül akarják rávenni valamire, például a gyereke bi-
zalmába férkőznek egy hamis Facebook profil segítségével, akitől erotikus képe-
ket csalnak ki, majd ezzel állnak az áldozat elé. 

A támadás végrehajtása történhet klasszikus IT alapú technikák használatával 
is. Azok az eljárások, amiket az információgyűjtés kapcsán fogalmaztam meg a 
kártékony kódok informatikai eszközre telepítésével, nem csupán megfigyelésre 
alkalmazhatóak, olyan rosszindulatú alkalmazások is felkerülhetnek a számító-
gépre, amelyeken keresztül a támadók átvehetik a rendszer feletti irányítást. 

Ezt követően, hogy a támadók milyen célt szeretnének elérni, az a motiváció-
juktól függ. Ahogy korábban is megfogalmaztam, az adatok megszerzésétől 
kezdve akár egy ország kritikus infrastruktúrájának támadásáig bezárólag lehet a 
social engineering a támadás része.31  

Összefoglalás 
Tanulmányomban a social engineering és a közösségi média kapcsolatának elem-
zését tűztem célul, hogy ezzel is felhívjam a figyelmet a közösségi média haszná-
latából fakadó kockázatokra. A social engineering a kibertámadásoknak egy 
olyan típusa, amikor a támadók a humán tényezőn keresztül férnek hozzá a vé-
dett informatikai rendszerekhez. Védekezni mégis rendkívül nehéz ellene, hiszen 
a legkevésbé változtatható tényezőt, az emberi személyiséget kellene megvál-

                                                           
30 Például megcsalja a párját, amit egy minden hozzáférést megadott telefonos alkal-
mazással tudnak bizonyítani: üzenetváltások, geolokációs helymeghatározás, kamera és 
mikrofon távoli vezérlése és a tevékenység rögzítése. 
31 Kovács László, Krasznay Csaba: A digital Mohács: a cyber attack scenario against Hun-
gary, In. Nemzet És Biztonság: Biztonságpolitikai Szemle III:(Spec. Issue Winter) pp. 49-59. 
(2010) 
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toztatni. Az informatikai eszközök terjedésével, a közösségi oldalak és az inter-
nethasználat nyomán kialakuló függőségünk, a támadók egyre kifinomultabb 
támadásaival a jövőben egyre aktuálisabb lesz az általam vizsgált kérdés. Az 
egyik legfontosabb eszközünk a védekezés során az oktatás, amelynek fel kell 
hívnia a figyelmet azokra a kockázatokra és kihívásokra, amelyek ezen eszközök 
használatából ered. A social engineering nem csupán egy adott szervezet munka-
társait érinti, hanem mindenkit iskolázottságtól, beosztástól és életkortól32 
függetlenül. A tanulmány megírásakor rendkívül nehéz dolgom volt, hiszen szá-
mos olyan példát írtam le egy támadás végrehajtásához, amellyel egyúttal ötle-
tet is adhattam. Úgy gondolom azonban, hogy ennek ellenére fontos ezek isme-
rete, hiszen csak azok ellen tudunk védekezni, amiről tudjuk, kockázatot jelente-
nek. Tapasztalatom szerint a biztonságtudatosság növelésére vonatkozó oktatás 
nem lehet hatékony, ha csupán általánosságban fogalmazzuk meg a fenyegeté-
seket, ugyanis sok esetben a felhasználók nem érzik valósnak a kockázatokat 
(„Én nem vagyok eléggé fontos”), így nem is védekeznek ellene, mert érzik ma-
gukat veszélyben. Reményeim szerint e tanulmány segít növelni a biztonságtuda-
tosságot. 
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A büntetés filozófiája az ősi Mongóliában, Kínában és 

Japánban 
GanbadrakhTsend-Ayush1 

 

Absztrakt: 
 
Ha meg akarjuk érteni a mai mongol börtönrendszert, fontos, hogy tisztában legyünk a 
mongol börtönhagyományok társadalmi, kulturális, jogi, politikai és történelmi aspektu-
saival. A jelenlegi mongol börtönrendszer tükrözi az elmúlt korok kultúráját, mélyen gyö-
kerező elméleteit és hiedelmeit. Mongólia börtönrendszerére hatással voltak még külső 
tényezők is, például a szovjet jogrendszer és a nyugati jogi alapelvek keveredése, valamint 
az európai kontinensen található országok törvénykezése. 

Az 1990-ben lezajlott békés politikai és gazdasági változások után a mongol börtön-
rendszerre nagy befolyással voltak, a világ büntető igazságszolgáltatási rendszerei. Az 
utóbbi 25 év során Mongólia sok törvényt és szabályt átvett különböző nemzetközi forrá-
sokból. A börtönök jogi, szervezeti és működési szempontokból történő átfogó megre-
formálása azonban elmaradt, bár a közigazgatás más területein történtek változások. A 
büntető törvénykönyvben voltak „kozmetikai” változtatások, de a börtönrendszer alapel-
vei nem különböztek a szocialista korszakéitól. A büntetés-végrehajtási intézetek haté-
kony és eredményes működtetése céljából sürgősen el kell érni, hogy a rendszer megfe-
leljen a nemzetközi előírásoknak. 
 
Kulcsszavak: büntetés, börtön, jogrendszer, büntető igazságszolgáltatási rendszer, cso-
portos felelősség, megbékélés, társadalmi csoportok, börtön létesítmény 
 
Abstract: 
In order to develop an understanding of contemporary Mongolian prison system, it is 
important to appreciate the socio-cultural, legal, political and historical aspects of Mon-
golian prison tradition. Mongolia’s prison system reflects a number of influences inc-
luding the culture and deeply rooted ideas and beliefs of previous times. Mongolia’s 
prison system is also affected by external forces such as the mixture of the Soviet legal 
system and Western legal principles such as the codes of continental European countries. 
After the peaceful change of the state political and economic system in 1990, Mongolian 
prison system was influenced heavily by the universal criminal justice system. Over the 
last 25 years, Mongolia has adopted a number of laws and regulations from various in-
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ternational sources. But the overall reform of prison institutions in terms of legal, organi-
zational and operational aspects lagged behind of other sectors of public governance. 
There were cosmetic changes in penal code. The basic principles of prison system are still 
not different from socialist era. It is urgent to accommodate and adopt universally accep-
table international standards for the effective and efficient operation of prison instituti-
ons.  
 
Keywords: Punishment, prison, legal system, criminal justice system, group responsibility, 
reconciliation, social groups, prison institutions 
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Bevezetés 
A félelemre és sérülésre a büntetés a természetes reakció, és úgy tűnik, a bebör-
tönzés a legkedveltebb büntetés. A büntetés fájdalom vagy más kellemetlen 
élmény okozása a szabályok vagy törvények megsértéséért olyan személy vagy 
személyek által, akinek vagy akiknek jogában illetve jogukban áll azt megtenni.2 
Mint bármely más intézmény, a börtönök is tükrözik a kultúrákat, társadalmakat, 
kormányokat és korokat, melyekhez tartoznak.3 

Az ősi Mongol társadalom, mint nomád pásztorkodó társadalom 
Az régi mongolok életmódjának jellemző sajátossága volt a nomád pásztorkodás. 
A nomád pásztorkodás a háziasított állatok intenzív tartása olyan száraz földterü-
leteken vagy füves vidékeken, melyek gabonafélék termesztésére alkalmatla-
nok.4 

A pásztoroknak ilyenkor nincs állandó lakóhelyük, hanem folyamatosan kö-
vetik a nyájat és sátrakban (ger) laknak. Az állatoknak minden részét felhasznál-
ták, hiszen más élelmiszerforrásuk nem volt. 

A törzsi törvények betartatása a vének tanácsának feladata volt, akiknek az 
ítéletei egy becsületkódexen alapultak, mely meghatározta az egyének jogait és 
kötelességeit, a bosszúállás jogát, útmutatást adott a menedéknyújtásra és an-
nak elfogadására, a vendégszeretetre, bátorságra, állhatatosságra, igazságosság-
ra, kitartásra, a tulajdon védelmére, a becsületességre és a nők erkölcsi tisztasá-
gára vonatkozóan.5 

A törvényszékek inkább döntőbíróként, mint bíróként működtek a tárgyalá-
sok során, melyek során döntöttek a bűnösségről és az azt követő büntetésről, 
melyet ki lehetett fizetni pénzben, meg lehetett váltani valamilyen szolgáltatás-

                                                           
2Pollock Joycelyn M.: The Philosophy and History of Prisons: The Rationale For Imprison-
ment, Texas State University–San Marcos, 2005, pp.3-17  
http://www.jblearning.com/samples/0763729043/Chapter_01.pdf (Letöltés: 2016. Dec-
ember 24.) 
3Pollock Joycelyn M.: The Philosophy and History of Prisons: The Rationale For Imprison-
ment, Texas State University–San Marcos, 2005, pp.3-17  
http://www.jblearning.com/samples/0763729043/Chapter_01.pdf (Letöltés: 2016. De-
cember 24.) 
4Crabtree Pam J.:  Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World, FactsOn-
File, New York, 2008, pp. 775-778 (ISBN-13: 978-0-8160-6936-1, ISBN-10: 0-8160-6936-0) 
5Ibid: Crabtree Pam J.: 2008 
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sal, állatok, nők vagy jobbágyok átadásával, illetve földhasználati jogok átruházá-
sával.6 

A mongol törzsfő Dzsingisz Kán egyesítette a közép-ázsiai törzseket és 1.000 
fős harcoló és adminisztratív egységekbe (minggan-okba) szervezte őket.  

A rend fenntartásának érdekében a helyi becsület kódexeket egy közös tör-
vénykönyvbe foglalta, mely a katonai és társadalmi viselkedés szabályait tartal-
mazta.7 Mivel a hadsereg létfontosságú volt a nemzet számára, a törvények szi-
gorú katonai fegyelem betartását írták elő. 
A Jasza vagy eredeti nevén Ikh Zasag, az ősi mongol birodalom törvénykönyve, 
elsősorban a kollektív felelősségre helyezte a hangsúlyt azért, hogy a harcosok, a 
szolgák és a gyerekek ne kövessenek el bűntetteket, amelyekért a parancsnokok, 
a gazdák vagy a szülők felelősségre vonhatók.8 

A Nagy Kánok uralkodása idején (Dzsingisz halála után a leszármazottai ural-
kodtak a mongolok fölött több mint 400 évig) a mongol állam fő jellemzője az 
volt, hogy a törvények végrehajtását illetően a kiváltságos helyzetben lévő cso-
portok (katonai vezetők és a nemesség tagjai) akarata és érdekei elsőbbséget 
élveztek a társadalom többi tagjával szemben.9 

A büntetés célja az ősi mongol társadalomban ugyanúgy, mint ma, szerintem 
az volt, hogy egyrészt elrettentse az esetleges bűnelkövetőket, másrészt pedig 
véleményem szerint, hogy kielégítse az áldozatok megtorlás iránti igényét. Az ősi 
Mongólia a szájhagyományon és a törvények uralkodók vagy törzsfők általi be-
tartatására támaszkodott. Ez többnyire azt jelentette, hogy a büntetést jogi pre-
cedensek alapján rótták ki, és a kirótt büntetés tükrözte az adott csoport vagy 
terület fennálló gyakorlatát. A korai mongol törzsi vezetők kísérletet tettek a 
törvények törvénykönyvbe foglalására oly módon, hogy jogi munkákban leje-
gyezték, vagy kőbe vésték az egyes konkrétan megnevezett bűnökért kimért 
büntetést.10 

Az ősi Mongóliában a súlyos bűnökért halálbüntetés járt. A kivégzéseket álta-
lában nyilvánosan hajtották végre, nem csak azért, hogy állam hatalmát de-
monstrálják, hanem azért is, hogy bizonyítsák, hogy az elítéltet valóban kivégez-
ték. 

Bár léteztek börtönök, ezek jellemzően azt a célt szolgálták, hogy a gyanúsí-
tottakat itt tartsák fogva a tárgyalásig. A leggyakoribb büntetés a pénzbírság, a 

                                                           
6Ibid: Crabtree Pam J.: 2008 
7Ibid: Crabtree Pam J.: 2008  
8Dugarova S.J.: Characteristic of a Criminal and Legal Ban of Great Yasa, Law Enforce-
ment, Theoretical and Methodological Quarterly Journal, Ulaanbaatar, 2016, #2(10), 
pp.53-59  
9Crabtree Pam J.: Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World, FactsOnFile, 
New York, 2008, pp. 264-279 (ISBN-13: 978-0-8160-6936-1, ISBN-10: 0-8160-6936-0)  
10Ibid: Crabtree Pam J.: 2008  
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megkorbácsolás, a meghatározott ideig tartó kényszermunka vagy száműzetés, 
illetve a halálbüntetés volt. 

A kivégzést vagy lefejezéssel, vagy kötél általi megfojtással hajtották végre. 
Az utóbbit gazdagabb embereken alkalmazták azért, hogy elkerüljék a vérontást. 
(megtisztelő kivégzés)11 Ha egy magas rangú ember bűnösnek találtatott, oly-
annyira igyekeztek elkerülni a nemesi vér kiontását, hogy az elkövetőt arra ítél-
ték, hogy mérget vegyen be és ily módon kövessen el öngyilkosságot. A testi 
sértés bűnéért a kéz levágása volt a büntetés, vagy pedig az, hogy az áldozat 
ugyanolyan sérülést okozhatott az elkövetőnek, mint amilyet neki okoztak.12 

Minél nagyobb volt egy társadalom (minél nagyobb volt a népessége), annál 
összetettebbek voltak a törvényei. A mongol hiedelem szerint az örök kék 
mennyországé a legvégső hatalom a földön. A Kán a mennyországból kapta az 
utasítást, hogy vezesse az embereket. A büntető törvények a „Mennybéli Hata-
lom” megtestesítői voltak. 
Szocialista korszak 

70 éven keresztül (1921-1990) Mongólia rejtély volt a világ többi része szá-
mára. Az ország kizárólag a Szovjetunióval tartott fenn diplomáciai kapcsolato-
kat.  

A börtönrendszer alapelve az volt, hogy a társadalmi értékeket megsértő el-
ítélt bűnelkövetőket vissza kell illeszteni a társadalomba, mégpedig azzal, hogy 
munkát végeztetnek velük. (társadalmi érték). A cél az volt, hogy minden elítélt 
munkát végezzen, és ez által törvénytisztelő állampolgár váljon belőle. A kor-
mány megteremtette a jogi környezetet arra, hogy a börtönöknek legyenek ipari 
tevékenységet végző telepei. A legfontosabb cél az volt, hogy minden bebörtön-
zött személynek legyen munkája. 

A szocialista társadalom működésének alapja a marxizmus-leninizmus volt. 
Marx szerint: "Bármely társadalomban a törvényalkotók nem megalkotják, sok-
kal inkább alakítják a törvényeket. Például, a büntetőjog társadalmi és gazdasági 
tényezők eredménye. Az államnak nagyobb figyelmet kell szentelnie a börtönbe 
kényszerített állampolgárok jólétére. Bármely bebörtönzött személy még hasz-
nos tagja a társdalomnak, csak korlátozottak a jogai. A rabokkal való nem törő-
dés társadalmi elidegenedéshez vezet."13 

                                                           
11Crabtree Pam J.: Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World, FactsOn-
File, New York, 2008, pp. 264-279 (ISBN-13: 978-0-8160-6936-1, ISBN-10: 0-8160-6936-0)  
12Ibid: Crabtree Pam J.: 2008  
13Astrada Sebastian R.: Exporting the Rule of Law to Mongolia: Post-socialist Legal and 
Judicial Reforms, Denver Journal of International Law and Policy, 2010 
http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-
legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada[1].html  (Letöltés: 2016. December 
24.) 

http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada%5b1%5d.html
http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada%5b1%5d.html
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Lenin úgy vélte, hogy amellett, hogy elfogadjuk, hogy a bűnelkövetésért bün-
tetés jár, fokozatosan el kell érnünk, hogy a börtönök a rehabilitáció és a nevelés 
helyszínei legyenek.14 

 
Napjaink 
 
1990-ben Mongólia átváltott a szocializmusból és a központi tervgazdálkodásról 
a demokráciára és a szabadpiaci gazdálkodásra.15 A kommunista rendszer össze-
omlása után azonnal megszűntek a korábbi társadalmi korlátok, és az 1992 óta 
eltelt időszakban Mongólia radikálisan magáévá tette a demokratikus értéke-
ket.16 A hirtelen változások hatására a társadalomban a rend egyre inkább fel-
bomlott.17 

Annak ellenére, hogy 1992-ben életbe lépett az új Alkotmány, mely lefekteti 
a fő jogi és intézményi kereteket Mongólia számára, a jogállamiság megteremté-
sében jelentős hiányosságok vannak. A Mongol Emberi Jogi Bizottság szerint a 
bűnüldözési rendszert a bürokrácia, a késedelmes ügyintézés, 'megvesztegetési 
járvány', 'rendszerszerű korrupció' törzsi ragaszkodás jellemzi.18 
Jelenleg Mongóliában általánosan elfogadott eljárásrendek szerint folyik a társa-
dalmi és gazdasági rendszer reformja. Ahhoz, hogy ezek a standardok teljes mér-
tékben alkalmazhatóak legyenek, minél gyorsabban be kell őket vezetni. Fontos 
például, hogy a börtönökben a ˝meghonosítás˝ módszerének alkalmazásával 
minél előbb életbe lépjenek olyan egyetemesen elfogadott elvek, mint a jelenle-
gi és korábbi rabok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. 

                                                           
14Astrada Sebastian R.: Exporting the Rule of Law to Mongolia: Post-socialist Legal and 
Judicial Reforms, Denver Journal of International Law and Policy, 2010 
http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-
legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada[1].html  (Letöltés: 2016. December 
24.) 
15Ibid: Astrada Sebastian R.: 2010 
16Ibid: Astrada Sebastian R.: 2010 
17Chuluunbat Sh., Li Min Sik: Fear of Crime and Contemporary society, Law Enforcement, 
Theoretical and Methodological Quarterly Journal, Ulaanbaatar, 2016, #2(10), pp.11-22:, 
18 Dr. Landman Todd,  McEvoyClaire, Larizza Marco: State of Democracy in Mongolia a 
Desk Study, Human Rights Centre, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester, Essex 
CO4 3SQ, United Kingdom (Paper prepared for ‘Democracy Development in Mongolia: 
Challenges and Opportunities’, National Conference, Ulaanbaatar, Mongolia 30 June to 1 
July 2005) p. 3  
http://www.openforum.mn/res_mat/State%20of%20Democracy%20in%20Mongolia.pdf  
(Letöltés: 2016. December 24.) 

http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada%5b1%5d.html
http://tsogt.blogmn.net/11185/exporting-the-rule-of-law-to-mongolia:--post-socialist-legal-and-judicial-reforms,-by-sebastian-r.-astrada%5b1%5d.html
http://www.openforum.mn/res_mat/State%20of%20Democracy%20in%20Mongolia.pdf


A büntetés filozófiája az ősi Mongóliában, Kínában és Japánban 
 

 

  84 

Azoknak az elítélteknek, akik első ízben kerültek börtönbe, meg kell adni a 
lehetőséget a munkavégzésre.19 

A buddhista Dalai Láma, nemrégiben a következőket mondta a kérdéssel 
kapcsolatban: "A bűnelkövetők többsége hozzá van szokva a börtönélethez. A 
társadalom peremén élnek, és úgy is tekintenek rájuk. Ilyen körülmények között 
nehezen tudnak megváltozni. Nem szabad őket ebbe az elviselhetetlen helyzetbe 
hozni. Ők ugyanolyan emberi lények, mint mi. Ők is ugyanúgy képesek arra, hogy 
jobbá váljanak. Ez minden emberi lény sajátossága. A társadalomnak támogatnia 
kell őket abban, hogy megváltoztassák a viselkedésüket. A bíróságoknak minden 
egyes esetet egyedileg kellene elbírálniuk. Az elkövetett bűn súlyosságától füg-
gően némi engedékenységet kellene irányukban tanúsítani.20 

Ha nincsenek meg a feltételek, hogy a szabadulásuk után bűnelkövetők beil-
leszkedjenek a közösségbe, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy vis--
szaesővé válnak. Jelenleg Mongóliában nem létezik hatékony és eredményes 
rendszer a börtönből kiszabadult bűnelkövetők társadalomba való beilleszkedé-
sének elősegítésére. Szerintem, sürgősen szükség van egy jól működő reintegrá-
ciós szolgálat létrehozására. 

A következő lépéseket lehetne tenni a jelenlegi börtönrendszer javítására: 
Először is, felül kellene vizsgálni börtönrendszert a rabok rehabilitációja szem-
pontjából, másodszor pedig új koncepciót kellene kidolgozni a büntetőjogi ítél-
kezésre vonatkozóan, mely elősegítené, hogy a bebörtönzöttek emberközpontú 
bánásmódban részesüljenek. 

Az ősi Kína büntetésfilozófiája és annak hatása a kínai büntető jogrend-
szerre 
Konfucianizmus 
 
A konfuciánus viselkedési szabályok, melyek egyértelműen megfogalmazzák az 
engedelmesség formáit, szerves részévé váltak az ókori kínai társadalomnak és 
kultúrának.21A kínaiak gondolkodását a jogról elsősorban Konfuciusz tanításai 

                                                           
19Khash L.: Tradition of Mongolian Accusation Policy and Imprisonment, Law Enforce-
ment, Theoretical and Methodological Quarterly Journal, Ulaanbaatar, 2016, #1(09), 
pp.98-114 
20Jantsan S.: Origin and Development of Philosophy of Sentences, It’s Law, Theology and 
Doctrine, Law Enforcement, Theoretical and Methodological Quarterly Journal, Ulaanba-
atar, 2014, #1(01), pp.24-32   
21LeFande August Matthew: Aspects of Legalist Philosophy and the Law in Ancient China: 
The Ch’in and Han Dynasties and the Rediscovered Manuscripts of Mawangdui and Shui-
hudi:, November 2000, pp.1-15 
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befolyásolják, melyek szerint az egyén viselkedését a li (erény vagy etikett) kell, 
hogy meghatározza, mintsem a fa(jog).22 

A konfucianizmus elsősorban az emberek feladatait és kötelességeit hangsú-
lyozta, nem pedig az egyéni jogokat. A középpontban a család, a klán, a közösség 
harmóniája és érdekei állnak, szemben az egyéni jogokkal.23 Konfuciusz azt taní-
totta, hogy a társadalmi problémák azért vannak, mert az emberek megfeledkez-
tek a társadalomban betöltött helyükről, az uralkodók pedig nem gyakorolják az 
erényeket. A konfuciánus tanítások szerint a társadalom hierarchikus, és a társa-
dalmi kapcsolatok alá-és fölérendeltségi viszonyokon alapulnak: alattvaló és 
uralkodó, gyermek és szülő, férfi és nő. Ha mindenki úgy él, ahogy a társdalom-
ban betöltött szerepe megkívánja, a stabilitás és a társadalmi rend fennmarad. 
Konfuciusz hangsúlyozta, hogy az alárendeltek teljes engedelmességgel és hű-
séggel tartoznak a feljebbvalójuk iránt, a feljebbvalóknak ugyanakkor jóindulattal 
kell viseltetniük az alattvalóik felé.24 A konfucianizmus áthatotta kínai élet va-
lamennyi területét, beleértve a kormányzati rendszert, a politikát és a jogot. 

Az ősi kínai jogrendszer fontos eleme volt a kollektív felelősség elve. Hagyo-
mányosan, a kínaiak egy egyén identitását a szerint határozták meg, hogy a többi 
emberhez képest hol volt a helye a társadalomban. Az egyes ember által elköve-
tett törvényellenes cselekmény nem csak az elkövető elleni bűnvádi eljárás indí-
tását jelentette, hanem azok is bűnösnek minősültek, akik kapcsolatban álltak az 
elkövetővel.25 
 
Taoizmus 
 
A taoista gondolkodást két filozófus, Lao-ce (i.e. 5. század) és Csuang-ce (i.e. 4. 
század) dolgozta ki. A taoisták a nem cselekvés (wuwei) és politikai passzivitás 

                                                                                                                                                  
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf  (Letöltés: 2016. De-
cember 24.) 
22 LeFande August Matthew: Aspects of Legalist Philosophy and the Law in Ancient 
China: The Ch’in and Han Dynasties and the Rediscovered Manuscripts of Mawangdui and 
Shuihudi:, November 2000, pp.1-15 
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf  (Letöltés: 2016. De-
cember 24.) 
23Ibid: LeFande August Matthew 2000 
24Ibid: LeFande August Matthew 2000 
25LeFande August Matthew: Aspects of Legalist Philosophy and the Law in Ancient China: 
The Ch’in and Han Dynasties and the Rediscovered Manuscripts of Mawangdui and Shui-
hudi:, November 2000, pp.1-15 
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf  (Letöltés: 2016. De-
cember 24.) 

http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf
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elvét hirdették emberi beavatkozás nélkül.26 A taoizmus ellenzi az intézménye-
ket és szervezeteket, az erkölcsi törvényeket és a kormányokat, melyek emberi 
alkotások és akadályozzák a Tao-t.27 A taoizmus lényege az egyének belső béké-
jére és a környezettel való harmóniájára való törekvés (a kifejezést a modern kor 
társadalmára is lehetne. 
 
Legizmus 
 
A harmadik felfogás, ami jelentősen befolyásolta a jelenlegi kínai igazságszolgál-
tatási rendszert a legalizmus. A legisták szerint a jutalmazás és a büntetés azok az 
eszközök, melyekkel az embereket kordában lehet tartani. A legista filozófia a 
feudális előjogok megszüntetését és az emberek cselekedeteikért való elszámol-
tatását hirdette, valamint azt, hogy az egyének kötelességeit egységesíteni kell, 
mégpedig oly módon, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. A 
csoportos felelősség elve érvényesült a családon belül és a több családból álló 
közösségekben, és minden egyes embernek becsületbeli kötelessége volt jelen-
teni a bűncselekményeket, egyébként kollektív büntetés várt rájuk. 
 
Külső hatások a kínai anyaország modernkori jogi kultúrájára 
 
Évszázadokon keresztül Kína a világ többi részétől elszigetelődve fejlődött. A 
gyarmatosítás idején a nyugati hatalmak az extraterritorialitás 28  rendszerét 
kényszerítették Kínára. Az elsődleges kifogás Kína büntető jogrendszerével 
szemben az volt, hogy a büntetések túlságosan szigorúak voltak, kínzással (1. 
ábra) érték el, hogy a gyanúsított beismerje a bűnösségét, valamint az, hogy a 
bíróságok korruptak voltak.  

1949 februárjában a Kínai Kommunista Párt erőszakkal elmozdította a nacio-
nalista kormányt, feloszlatta a bírói testületet és eltörölte az egész törvénytárat, 
majd a kommunista vezetők elkezdték kidolgozni az új jogrendszert.29Nagyra 
értékelték a Szovjetunió jogrendszerét, és nagy elismeréssel tekintettek a szovjet 
vívmányokra és arra, hogy társadalmukat teljes egészében kulturális, társadalmi 
és politikai értékek alapján építették fel. Mao Ce-tung és a Kína többi vezetője 
azonban nem akarta egy az egyben lemásolni a szovjet jogrendszert, hanem az új 

                                                           
26Ibid: LeFande August Matthew 2000 
27LeFande August Matthew: Aspects of Legalist Philosophy and the Law in Ancient China: 
The Ch’in and Han Dynasties and the Rediscovered Manuscripts of Mawangdui and Shui-
hudi:, November 2000, pp.1-15 
http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf  (Letöltés: 2016. De-
cember 24.) 
28Ibid: LeFande August Matthew 2000 
29Ibid: LeFande August Matthew 2000 

http://www.commonwealthprotection.org/AncientChinaLaw.pdf
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jogrendszerben megtartották a Kínára jellemző politikai, társadalmi és kulturális 
hagyományokat. A legfontosabb alapelv a parasztok és a munkásosztály (a kínai 
társadalom két legnagyobb társadalmi csoportja) alapvető értékeinek és jogai-
nak védelme volt. 

Az igazságszolgáltatási rendszer a Kínai Kommunista Pártnak direkt irányítása 
alatt működött, ami azt jelenti, hogy a kínai anyaországban a politikai vezetés 
határozta meg annak teljes működését. A függetlenség hiánya minden szinten 
akadályozta a bíróságok napi tevékenységét.  
A nyitás és reformok során a kínai anyaországban is teret nyert számos nemzet-
közi szinten elfogadott jogi norma és eljárásmód. Az üzleti életet és kereskedel-
met, a külföldi befektetéseket és a pénzügyi tevékenységet szabályozó nemzet-
közi normák elfogadása kihatással volt az egész jogrendszerre, mely alól a bünte-
tő jogrendszer sem volt kivétel. 
 

 

 

1. ábra: Kína híres volt a sokféle fából készült gallér és ketrec, cangue30 alkal-
mazásáról 

                                                           
30Duhaime Lloyd: China - A Legal History, 2008  Published at  
http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-367/Crime-and-Punishment-in-
Ancient-China.aspx (Letöltés: 2016. December 24.)     

http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-367/Crime-and-Punishment-in-Ancient-China.aspx
http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-367/Crime-and-Punishment-in-Ancient-China.aspx
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A helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlata a kínai anyaországban 2002 óta 
fokozatosan bevezetésre került a büntetőjogi megbékélés (Xingshi Heije), azaz 
őshonos helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlata.31A büntetőjogi megbékélés 
az a mechanizmus a büntető eljárások során, amikor a bíró felmenti a gyanúsí-
tottakat a büntetőjogi felelősségük és a büntetés alól, vagy enyhe büntetést szab 
ki, ha az elkövető és az áldozat kibékülnek egymással miután az elkövető őszin-
tén megbánja tettét, kártérítéssel él, bocsánatot kér vagy valamilyen más módon 
jóváteszi bűnét.32 

A büntetés filozófiája az ősi Japánban 
Kamakura sógunátus33 
 
A harcosok osztályának a kamakura sógunátus idején történő felemelkedésével 
és Japán egyesítésével egyidejűleg a japán jogrendszer a hagyományos szamuráj 
etikai kódex formáját öltötte magára, melynek középpontjában a hierarchia 
fenntartása, a család becsülete és a kötelesség állt.34Egy másik fontos fejlemény 
volt a renza és enza-ként ismert csoportos felelősség elvének kidolgozása.35 En-
nek értelmében nem csak a bűnelkövetőt terhelte felelősség a bűntett elköveté-
séért, hanem annak egész családját vagy az egész közösséget, és a büntetést is 
ennek megfelelően rótták ki.36 

Manapság is gyakran élnek az ügyészek a felfüggesztett bűnvádi eljárás lehe-
tőségével, a büntető bíróságok gyakran ítélik a vádlottat pénzbüntetésre vagy 
felfüggesztett büntetésre, a családi bíróságok pedig nem ritkán felmentik vagy 
próbaidőre bocsátják az elkövetőt.37 

A magyarázat valószínűleg a társadalmi immobilitásban rejlik, mely felelős-
ségre nevel, valamint a japán társadalom és családok hierarchikus felépítésében, 

                                                           
31Ibid: Duhaime Lloyd 2008 
32Ibid: Duhaime Lloyd 2008 
33The Kamakura shogunate (Japanese: 鎌倉幕府, Kamakura bakufu) was 
a Japanese feudal military governmentthat ruled from 1185 to 1333. The heads of the 
government were the shoguns. https://en.wikipedia.org/wiki/Kamakura_shogunate (Le-
töltés: 2016. December 24.) 
34Deal, William E.: Handbook to life in medieval and early modern Japan, FactsOnFile, 
New York, 2006, pp.101-105 (ISBN 0-8160-5622-6)   
35 Ibid. 
36Ibid: Deal, William E.: 2006  
37Macfarlane Alan: Law and Custom in Japan: Some Comparative Reflections, Continuity 
and Change 10 (3), Cambridge University Press, 1995, pp.369-390 
http://www.alanmacfarlane.com/TEXTS/law&custom.pdf (Letöltés: 2016. December 24.) 
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melyben jól körül írtak a státusszal együtt járó szerepek.38 Fontos még az is, 
hogy a viták elrendezését más társadalmi csoportokra, például a családra és a 
falura hárítják. 

Ez a csoportos felelősség valószínűleg az egyik fő magyarázata annak, hogy 
hagyományosan alacsony a bűnelkövetések száma. Ha valakit elítéltek, az rend-
kívül nagy hatással volt az illető valamennyi rokonára, szomszédjaira, a falujára 
és másokra is. Ez hagyományosan egy olyan társadalom volt, ahol az emberektől 
elvárták, hogy beismerjék bűnösségüket.39 A beismerés hagyománya az egész 
korai időktől fennáll. A napjainkban bíróság elé kerülők legtöbbje elismeri bűnös-
ségét. 

A viták túlnyomó többségét bíróságon kívül rendezik. Napjainkban három fő 
formája van a megbékélésnek. Az elsőt széles körben alkalmazták a Tokugawa 
falvakban, mely egy nem hivatalos békéltetés volt, vagy más néven, jidan.40 A 
második, a chotei egy hivatalos, a pereskedést megelőző eljárás, amelyet fokoza-
tosan gondoltak ki a két világháború közötti Japánban.41 A harmadik, a wakai 
egy az egyben a németektől került át és ez egy olyan eljárás, mellyel a bíró arra 
ösztönzi és segíti a vitás feleket, hogy kompromisszumos megoldást találjanak.42 
 
Az első japán börtön eredete 
 
Az első börtön Kanazawa városban volt, a vár falai között, és eredetileg hadifog-
lyok fogva tartására szolgált. Miután Toyotomi Hideyoshi 1591-ben megszerezte 
a hegemóniát Japán felett, a várbörtön elvesztette eredeti funkcióját. 

A gyanúsítottaknak tilos volt beszélniük, és kemény kényszerítő eszközöket 
alkalmaztak velük szemben (2. ábra). Ilyen esetekben a börtön vallató helyisége 
kínzókamraként funkcionált, és a cél az volt, hogy vallomást csikarjanak ki a gya-
núsítottból, amire a bűntény megoldásához volt szükség az Edo korszakban. 

A 17. századi Kanazawában a halálbüntetés legjellemzőbb formái a kettéfű-
részelés, szétdarabolás, élve megfőzés, felnégyelés, máglyán megégetés, ke-
resztre feszítés és a lefejezés voltak.43 

                                                           
38Macfarlane Alan: Law and Custom in Japan: Some Comparative Reflections, Continuity 
and Change 10 (3), Cambridge University Press, 1995, pp.369-390 
http://www.alanmacfarlane.com/TEXTS/law&custom.pdf (Letöltés: 2016. December 24.) 
39Ibid: Macfarlane Alan, 1995 
40Ibid: Macfarlane Alan, 1995 
41Ibid: Macfarlane Alan, 1995 
42Ibid: Macfarlane Alan, 1995 
43Nelson D.: The Consolidation of Place and Punishment in Seventeenth-Century Japan: 
Kanazawa Prisons and Criminal Justice, Austin Peay State University,Southeast Review of 
Asian Studies, Volume 30 (2008), pp. 188–

http://www.alanmacfarlane.com/TEXTS/law&custom.pdf


A büntetés filozófiája az ősi Mongóliában, Kínában és Japánban 
 

 

  90 

 

 

2. ábra: Az uchikomi egy változata, amit a gyanúsított bűnelkövető elfogására 
használtak44 

Következtetések 
Az általánosságban a büntetéssel és konkrétan a börtönökkel kapcsolatos elkép-
zelések kialakulását a történelem folyamán több tényező együttesen befolyásol-
ta. Ahhoz, hogy képet alkothassunk a börtönök fejlődéséről, többtényezős elem-
zésre van szükség. A történelmi korokat a társadalmi, politikai, kulturális és gaz-
dasági tényezők elemzésével lehet meghatározni, mert ezek formálják az embe-
rek egymás közötti, valamint az állam és az emberek közötti viszonyokat. A bör-
tönök létrejötte alá- és fölérendeltségi viszonyt hozott létre a nép és az állam 
között. Ez jól nyomon követhető az ősi Mongólia, Kína és Japán történelmi kor-
szakaiban. Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a börtönökkel kapcsolatos 
elképzelések között voltak hasonlóságok és különbségek is. 
 
Hasonlóságok: 
 
• Az ősi Ázsiában azok a társadalmi csoportok (a kán és nemesei Mongóliá-

ban, a császár és a belső köre Kínában, vagy a sógun és szamurájai Japán-
ban), akiknek jogukban állt irányítani és uralkodni mások felett, azt is meg-
határozhatták, hogy kit, hol és hogyan büntessenek; 

                                                                                                                                                  
195http://www.uky.edu/Centers/Asia/SECAAS/Seras/2008/23_Nelson_2008.pdf(Letöltés: 
2016. December 24.) 
44 Deal, William E.: Handbook to life in medieval and early modern Japan, FactsOnFile, 
New York, 2006, pp.101-105 (ISBN 0-8160-5622-6) 

http://www.uky.edu/Centers/Asia/SECAAS/Seras/2008/23_Nelson_2008.pdf
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• Esetenként a helyzettől függően a domináns társadalmi csoportok megvál-
toztathatták a büntetésre vonatkozó szabályokat, aminek lehetett pozitív 
vagy negatív hatása is az alattvalókra; 

• A hatóságok gyakran súlyos és kegyetlen büntetést szabtak ki; 
• Nagyon elterjedt volt a halálbüntetés és a testi fenyítés; 
• A legszembetűnőbb közös jellemzője az ősi mongol, kínai és japán büntető 

rendszernek az, hogy bár az országok értékrendszere, hiedelmei és normái 
mások voltak, mindenhol következetesen alkalmazták a "kollektív és cso-
portos felelősség" elvét. Az egyén által elkövetett bűnért a családra és kö-
zösségre is felelősségre vonás várt; 

• A büntetéssel kapcsolatos elképzeléseket belső és külső tényezők együtte-
sen határozták meg. 
 

Különbségek: 
 
• Az ősi Mongóliában az életmód jellemzője a nomád pásztorkodás volt, és ez 

alakította ki a törzsi gondolkodást. A törzsi gondolkodás az egész társadalom 
tevékenységét meghatározta, és ennek az alapján jöttek létre a törzsi tör-
vények. A törzsön belül az uralkodó csoport a nemesek voltak és a kán, aki-
nek az "égi király" adta a hatalmat és a jogot az uralkodásra. A nemesek és a 
kán törvényeket hozhattak, és megbüntethették az alattvalóikat. Ez azon-
ban nem volt egészen egyértelmű folyamat. A nemesi származású bűnelkö-
vetőt kevésbé szigorú büntetéssel sújtották. Az úgynevezett "megtisztelő ki-
végzés" elve vonatkozott rájuk. A gondolkodásnak ezek a formái (pl. törzsi 
ragaszkodás) még mindig jelen vannak a mongol társadalomban, és annak 
valamennyi területét átitatják. Ez alól a börtönrendszer sem kivétel. A 20. 
század folyamán a szovjet jogrendszer nagy hatással volt a mongol börtön-
rendszer kialakulására. A széles körben elterjedt törzsi ragaszkodás és a 
„kéz-kezet mos” szellem akadályozza a börtönrendszer valódi reformját 
napjaink Mongóliájában.  

• Kínában, ahol hagyománya van a fejlett filozófiai gondolkodásnak, három 
különböző koncepciónak volt nagy hatása. A büntetés konfúciánus, taoista 
és legista megközelítése nagymértékben befolyásolta a kínai jogrendszer 
egészének a fejlődését. A konfúcianizmus azt tanítja, hogy a felelősség és 
kötelesség fontosabbak az egyéni jogoknál. A büntetésnek szigorúnak és 
látványosnak kell lennie. A gyarmatosítás idején a nyugati jogrendszerek 
némiképp átformálták a kínai jogrendszert. A szovjet jogrendszer, mely a 
kommunista elképzeléseken alapult, tovább alakította a büntetésről való 
gondolkodást. Az utóbbi 30 évben a nyitás és reformok következtében be-
épültek a jogrendszerbe a nemzetközileg elfogadott standardok. Ez felgyor-
sította a kínai jogrendszer reformját. Jelenleg a helyreállító igazságszolgálta-
tás gyakorlata érvényesül. 
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• A japán jogrendszer a hagyományos szamuráj (domináns csoport) erkölcsi 
kódex formáját öltötte magára, amely a hierarchia fenntartására, a család 
becsületének megőrzésére és a kötelességre helyezte a hangsúlyt. A bünte-
téssel kapcsolatos japán nézeteket szilárdan alátámasztják a hagyományos 
koncepciók. Ezek a sajátosságok megvannak a jelenlegi rendszerben. A ja-
pán táradalom még mindig az ősi időkben kialakult értékrendszeren és 
normákon alapul. A modern japán jogrendszer büntetésfilozófiájának egyik 
legfontosabb sajátossága, ami egyúttal meg is különbözteti minden más tár-
sadalomtól, a jogi "megbékélés". Ez egy eszköz a társadalom kezében arra, 
hogy a büntetéssel kapcsolatos jogi kérdések megoldását leegyszerűsítse. A 
japán nézet az, hogy a megbékélés egy hatékony és járható módja a bünte-
tésnek. 
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Az átalakuló Kína 
Recenzió - Xi Jinping: Kína kormányzásáról 

 
(2017, Antall József Tudásközpont, Budapest. 527. oldal) 

Orosz Levente1 
 

Igazán különleges kötetet vesz a kezébe az, aki a Kínai Népköztársaság elnöke 
kötetének olvasására szánja el magát. Különleges ez a kötet egyrészt, mert a 
világ egyik legnagyobb befolyással rendelkező államférfijának nevéhez köthető, 
másrészt mert a világ egyik legjelentősebb országának, a Kínai Népköztársaság-
nak az államfője az, aki jegyzi az írást. Ez a kettősség teszi különlegessé az Antall 
József Tudásközpont gondozásában megjelent, nem csak hiánypótló, de egyben 
a témája alapján is egzotikus művet. 

Az igen terjedelmes, elsősorban a nemzetközi kapcsolatok, a politikatudo-
mány és a biztonságpolitika területén íródott könyv nem egy nagy téma köré 
rendeződő monográfia, hanem 79 különböző témájú írásnak 18 tematikusan jól 
elhatárolható fejezetbe sorolt gyűjteménye. Annak ellenére, hogy Xi műve nem 
számít könnyű olvasmánynak, mégis a fejezetek racionális tagolódása, amely 
felöleli a ma Kínájával kapcsolatos fontos területek mindegyikét, a kíváncsi olva-
sók, kutatók gyakorlatilag teljes érdeklődési körét garancia arra vonatkozóan, 
hogy mindenki megtalálja a számára fontos olvasmányi részeket. Aki egyszer 
pedig kézbe vette ezt a hihetetlenül sokszínű kötetet, az nem is fogja letenni 
addig, amíg az egészet el nem olvasta. Aki viszont veszi a fáradtságot és elolvassa 
ezt a művet, az szembesülhet azzal, hogy bár „a kínai civilizáció hagyományos 
önképét a nyugati civilizációval való találkozás romba döntötte, s Kína másfél 
évszázadig igyekezett megtalálni saját új identitását,”2 mára ez az önkép tökéle-
tesen kialakult, és Kína ismét megtalálta önmagát. 

 
Az első részben, amely az „A kínai sajátosságú szocializmus” címet kapta, 

négy írást foglal magában, amelyek mindegyik a kínai államfő egy-egy a témában 
elhangzott beszédének a leirata. Xi álláspontja egyértelmű, amely az alábbi gon-
dolatsorban összegezhető: „Egy ország annak alapján választja ki az általa köve-
tendő doktrinát, hogy azzal meg lehet-e oldani az ország előtt álló történelmi 
feladatokat. A történelem és a valóság már megmutatta számunkra, hogy csak a 
szocializmus képes megmenteni Kínát, és csak a kínai sajátosságú szocializmus 
biztosíthatja nemzetünk fejlődését.”3 Amely gondolatból kiviláglik, hogy a kínai 
elnök, és a mögötte álló politikai elit elkötelezett a jelenlegi, a korábbi évtize-

                                                           
1 A Miskolci Egyetem, politológia szakos hallgatója. 
2 Salát Gergely (2016): Nyugati civilizáció – kínai szemmel. Századvég, 2016/3. p. 138. 
3 Xi Jinping (2017): Kína kormányzásáról. Antall József Tudásközpont. Budapest. p. 24. 
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dekben sikert hozó irányvonal mellett, ezáltal pedig alátámasztja azt a kutatói 
előrejelzést is, amely szerint: „Annak valószínűsége, hogy rövid-, vagy középtá-
von egy radikális politikai fordulat következzen be a szárazföldi Kína, vagyis a 
Kínai Népköztársaság területén meglehetősen csekély.”4 Nagyjából ennek men-
tén értékelhető az első fejezet mondanivalója; a jelen Kínájának vezetői szerint 
az országnak a korábban megkezdett úton kell tovább fejlődnie, és ebben a nép 
egyöntetű többségének támogatására kívánnak támaszkodni. 

Az elkövetkező fejezetek sorra veszik azokat a részterületeket, amelyek a 
belpolitikai reformok, a jogrendszer, a gazdaság, a társadalmi kötelmek és az 
ökológia terén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Kínai Álom valóra válhasson. A 
Kínai Álom egy rendkívül összetett fogalmat takar, amelynek alapjaként az állam-
fő az 5000 éves töretlen történelmet és kultúrát jelöli meg, és amelynek célja a 
„minden téren kiegyensúlyozott jóléti társadalom… a gazdag, erős, demokrati-
kus, kulturálisan fejlett és harmonikus ország.”5 A Kínai Álom megvalósulásának 
egyik kiemelt alkotójaként jellemzi Xi a külföldön élő kínaiak tízmillióit, akikről 
úgy vélekedik, hogy „ezek az emberek mindvégig lelkesen támogatták a kínai 
forradalmat és a reformokat. Jelentősen hozzájárultak a kínai nemzet gyarapo-
dásához, a szülőföld békés újraegyesítéséhez, a Kína és a többi ország közötti, az 
emberek barátságán alapuló együttműködés kiépítéséhez.”6 Ez a gondolatsor 
adja az alapját, hogy „a kínai globális térnyerési folyamat egyik meghatározó 
összetevőjének tekinthető a bölcseleti vallási-filozófiai rendszer világméretű háló-
zatosodása a kínai migránsközösségek révén.”7 Úgy tűnik, hogy a kínai politikai 
vezetés a nemzetközi kapcsolatok alakítása folyamán valóban támaszkodni akar 
az országból kivándorolt, azonban kulturális identitásukat őrző emberekre. 

Külön kiemelést érdemel a Nemzetvédelem fejezetcím alatt található három 
írás, amelyek rávilágítanak, hogy Kína ma már a haderő alkalmazásával kapcso-
latban egész más álláspontra helyezkedik, mint akárcsak öt évvel ezelőtt is tette 
azt. Ma már bebizonyosodni látszik, hogy „noha Kína – jó helyzetértékeléssel – 
elhatárolódik a háborús konfliktusok kezdeményező felvállalásától, a háború 
megvívásának és megnyerésének képességére vonatkozó igény.”8 megmaradt. 

Igen értékes és érdekes része a műnek a nemzetközi kapcsolatok területére 
koncentráló hat fejezet, amelyek alapján megállapítható, hogy „Kína már a ki-

                                                           
4 Kasznár Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó. Miskolc. p. 170. 
5 Xi Jinping (2017): Kína kormányzásáról. Antall József Tudásközpont. Budapest. pp. 38–
39. 
6 Xi Jinping (2017): Kína kormányzásáról. Antall József Tudásközpont. Budapest. p. 69. 
7 Kasznár Attila – Zalai-Göbölös Noémi (2017): A globális erőközpontok és a 
nemzetközibiztonság. Bíbor Kiadó. Miskolc. p. 117. 
8 Háda Béla (2015): Útban egy nemzeti álom felé? – Kína 2015. évi katonai stratégiája. 
SVKK Elemzések, 2017/9. p. 6. 
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lencvenes évektől aktívan dolgozott az új nemzetközi politikai és gazdasági rend 
kialakításán, melynek végcélja deklaráltan egy multipoláris világrend (shijie duo-
jihua) létrehozása lett.”9 Xi gondolatmenete nagyon világosan festi le azt az ívet, 
amely végigkövethető Kína nemzetközi szerepének erősítésében, és ami azt 
eredményezheti, hogy a „Kínai Népköztársaság olyan szuperhatalommá válhat, 
amely a nyugati társadalmak számára kiszámíthatatlanabb, ugyanakkor stabi-
labb és hajlíthatatlanabb, mint a többi szereplő.”10 Mindezen gondolatok termé-
szetesen egy érdekes köntösbe öltöztetve jelennek meg, amikor Xi úgy fogalmaz, 
hogy „Kína azzal, hogy fejlődése során egyre erősebbé válik, nem egyre nagyobb 
veszélyt, hanem egyre több lehetőséget jelent a világ többi része számára.”11 A 
kínai vezető és ezáltal, a kínai vezetés álláspontja egyértelmű, a kínai világszintű 
hatalmi terjeszkedés nem csak Kína érdeke, hanem gyakorlatilag a világ minden 
nemzetéé. 

A három záró fejezetben Xi kitér olyan, a hagyományosan Kínában fontos 
kérdésekre, mint a párt és a nép kapcsolata, amely nem csak lényeges elem a 
kínai belpolitikában, de egyben meghatározója a Kommunista Párt hatalmi pozí-
ciójának is. Nem szabad feledni, hogy Kínában a kommunisták népi legitimitása 
mindig erősebb volt, mint a szovjet-rendszerhez közvetlenül tartozó államokban. 
Talán pont emiatt, a mindennapok embere felé mutatott felelősségvállalásnak a 
megnyilvánulása az az évtizedes harc, amelyet a kínai kommunisták saját berkei-
ken belül is folytatnak a korrupcióval, és amelynek fontosságát az is mutatja, 
hogy a kötetben egy külön fejezet foglalkozik a témával. 

Az utolsó fejezet szól magáról a Kínai Kommunista Pártról, arról a politikai 
erőről, amely közel hetven éve irányítja a világ legnépesebb nemzetét, és amely 
újbóli virágzásnak indította Kínát, hogy az régi dicsőségét visszanyerve foglalja el 
helyét a világ nemzetei között. 

Zárszóként érdemes megjegyezni, hogy a különösen értékes kötet ugyanan--
nyira szól Xi Jinpingről, mint magáról Kínáról, és a sorokból kiviláglik, hogy a kínai 
államfő „évtizedek óta a legerősebb kínai vezető, aki a hatalomkoncentráció egé-
szen magas fokát valósította meg első ciklusa folyamán. Nemcsak a párt feletti 
hatalma nőtt meg elődeihez képest, hanem az állam ügyeinek intézése terén is 
számos területet magához ragadott.”12  

                                                           
9 Deák András – Szunomár Ágnes (2015): Az orosz−kínai reláció a 21. század elején – 
haszonelvű kapcsolat vagy világpolitikai tandem? Nemzet és Biztonság, 2015/1. p. 17. 
10 Kasznár Attila (2017): National security aspects of the Chinese headway. Nemzetbiz-
tonsági Szemle, 2017/special issue. p. 78. 
11 Xi Jinping (2017): Kína kormányzásáról. Antall József Tudásközpont. Budapest. p. 307. 
12 Matura Tamás (2017): A Kínai Kommunista Párt 19. kongresszusa és egy új korszak 
hajnala. SVKK Elemzések, 2017/29. p. 8. 
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