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Molnár Katalin: 

A társadalomtudomány(i tanszék) két évtizede a rendészeti felsőoktatásban1 

 

1. Húsz év 

 

Ünnepi alkalomról lévén szó, a tanácskozás többi előadójához hasonlóan magam is a 

tudományos teljesítmények számát fogom szaporítani, de nem tíz-, hanem mindjárt húszéves 

távlatban, s nem azért, hogy öregbítsem a hírünket. De ne szaladjunk ennyire előre… 

 E gazdag programú konferencia III. szekciójának összeállításában az volt a szempont, 

hogy a rendészeti vezetőképzésnek afféle háttérintézményeiként szolgáló képzési helyek is 

bemutatkozhassanak. Ezen sajátos rendezőelv alapján került a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kara az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya, az 

Alkotmányvédelmi Hivatal Tudományos Tanácsa, a Készenléti Rendőrség, a BM Nemzetközi 

Oktatási Központja és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola sorába. Főigazgató, elnök, 

oktatási igazgatóhelyettes, főosztályvezető és két gyakorló pszichológus-tréner között 

képviselhettem tanárként a rendészeti felsőoktatást.  

 Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállása épp csak az első évfordulójához 

közeledik, ezért annak a rendészeti vezetőképzésben betöltött szerepéről túl sokat mondani 

még nem lehetett volna. A szekcióvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban 

szerencsére lehetőségem nyílt arra, hogy a rendőrtisztek képzését egy olyan tanszéket 

képviselve tekintsem át röviden, amely – ha már úgyis jubileumi a konferencia – éppen húsz 

éven keresztül működött az oktatás és a tudomány szolgálatában. Mégpedig kifejezetten 

innovatív módon. Ha az a kérdés, hogy amit oktatunk, azt kutatjuk-e, s amit kutatunk, azt 

oktatjuk-e, akkor ez rólunk teljes egészében elmondható volt. Ezzel tehát a szekció címének 

minden kérdését egyszerre tudtam kimeríteni. Nem volt más dolgom, mint csatlakozni a 

konferencia egész napi eredményorientáltságához (ez volt a könnyebb feladat), s húsz percbe 

sűríteni mindazt, amivel méltán dicsekedhetett a Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi 

Tanszéke (ez volt a nehezebb kihívás). Köszönöm, hogy erre a konferencián szóban alkalmat 

kaphattam, illetve hogy ebben a kötetben írásban kissé mélyebben is elmerülhetek a 

részletekben. De még mindig a teljesség igénye nélkül.  

 

 

                                                 
1 A rendészeti vezetőképzés első évtizede c. jubileumi tudományos konferencia „K+F+I az oktatásban. Kutatjuk-

e, amit oktatunk? Oktatjuk-e, amit kutatunk? Innováció a belügyi oktatási intézményekben” című szekciójában,  

2012. november 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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2. A kezdet… 

 

1992-ben, amikor a Társadalomtudományi Tanszék megalakult, kezdetét vette egy reményteli 

korszak, amelyre túlzás nélkül a magyarországi rendszerváltás egyik szimbolikus területeként 

tekinthetünk. A társadalomtudományi tárgyak önálló intézményi rangra emelésével ugyanis 

egy komoly fejlődés indult el. Ennek az volt az egyértelmű üzenete, hogy a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező rendészeti szakemberek (akikből jó eséllyel lettek s lesznek 

vezetők) számára fontos azoknak a nagyobb (társadalmi) és kisebb (helyi) közösségeknek a 

minél mélyebb ismerete, amelyeknek egyfelől ők maguk is részei, másfelől pedig amelyeknek 

a tagjaival nap mint nap érintkezésbe kerülnek. Tőlük elválaszthatatlanul működnek, 

tevékenységükkel szüntelenül befolyást gyakorolnak e közösségek emberi viszonyaira. Ezzel 

a gondolattal tulajdonképpen tökéletesen kifejezhető az a szándék, amely éppen azokat a 

tantárgyainkat hívta életre, amelyeket (a mai napig még) oktatunk. A következőkben a 

tudományos teljesítmények szerint sorra véve mutatom be azt a tevékenységet, amelyet húsz 

éven át ennek a jegyében végeztünk.  

 

3. Oktatás – itthon és nemzetközi viszonylatban 

 

Felsőoktatási intézményről lévén szó, a legalapvetőbb tevékenységünk nyilvánvalóan az 

oktatás. Sokan tévesen a Társadalomtudományi Tanszék „elődjeként” szokták emlegetni a 

Rendőrtiszti Főiskolán is évtizedekig kötelezően működő „Marxizmus-leninizmus 

Tanszéket”, ám ez messzemenőkig nem igaz. Semmiféle jogfolytonosságról nincs szó, pláne 

nem bármiféle tartalmi előzményről, rokonságról. Mint minden más felsőoktatási 

intézményben, a múlt rendszerben – a kor szellemének megfelelően – tudományos 

szocializmust, politikai gazdaságtant, marxizmus-leninizmust, filozófiát, rendőrségtörténetet 

tanítottak, meglehetősen nagy óraszámban. Ezeket 1992-ben, a Társadalomtudományi 

Tanszék megalakulásának pillanatától kezdve felváltották az immár új tanszék nevében is 

kifejezett, a rendszerváltás első éveinek aktuális elvárásaihoz illeszkedni próbáló 

társadalomtudományi ismereteket közvetítő tantárgyak. Elsőként a Magyarország Európában 

c. tárgy, amelyik már valamelyest az új kihívásokba illeszkedett, s 84 órában minden szakasz 

tanulta. Eleinte külső előadók, óraadók, majd a tanszékre érkező új kollégák is ezt tanították. 

Ez a korszak két évig, 1994-ig tartott. Közben fokozatosan, bár részben még a korábbi 

tanszéki kollégákkal és csak fakultatív jelleggel, de megkezdődött a Szociológia és a 

Politológia oktatása 30-30 órában. Aztán többen a régi kollégák közül elmentek, s megint új 

kollégák érkeztek, akiknek a nevéhez kötődik az 1994/95-ös tanévtől a Szociológia és 
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Politológia tárgyak kötelezővé, a Magyarország Európában c. tárgynak pedig választhatóvá 

tétele. Ekkor a Retorika is még csak választható kurzus volt. Aztán jöttek sorban az újabb 

választható tantárgyak: Politikai ideológiák, Nemzeti kisebbségek, Rendőrszociológia, majd a 

Logika 1997-től 3 éven át kötelezően. 1994-től kötelező tárgy lett az Etika, 1998-tól pedig az 

addig csak választható Retorikát felváltotta az immár kötelező Kommunikáció. Ezzel a 

tantárgyi struktúrával működött a Társadalomtudományi Tanszék, s kifutó rendszerben még 

két évig nagyjából megmaradnak ezek a tantárgyak. Hogy azután mi jön, arra a tanulmány 

végén még visszatérek. 

 Ami az oktatás nemzetközi vonatkozásait illeti, itt két aktualitásról tudok beszámolni. Az 

egyik az Erasmus program, amelynek keretében 1998-tól tartunk órákat idegen nyelven a 

hozzánk érkező külföldi hallgatóknak, és veszünk részt külföldön az oktatói mobilitás 

jegyében tanulmányutakon, elsősorban német és angol nyelvterületen. A CEPOL keretében 

szintén hárman rendszeresen utaztunk szemináriumokra, konferenciákra, és 2 héttől 1 hónapig 

tartó csereprogramok részesei voltunk.  

 A másik pedig egy éppen futó pályázat. A nemzetközi kapcsolatoknak, ismeretségeknek 

köszönhetően 2010-ben az alsó-szászországi rendőr-akadémia a holland és a skót 

rendőrfőiskola mellett a magyar Rendőrtiszti Főiskolát, illetve tanszékünk három munkatársát 

kérte fel a ComPHEE (Commonality in Police Higher Education in Europe) partnernek az 

európai uniós pályázatához. A „Bűnüldözés és bűnmegelőzés” című projektben azt vállaltuk, 

hogy közös oktatási modult dolgozunk ki, és kéthetes próbatanítás során „ültetjük át” a 

gyakorlatba, összehangolva az Európai Unió négy tagországa (Alsó-Szászország, Hollandia, 

Skócia, Magyarország) rendőrképzését. A program ezen elemére 2013 márciusában, 12 

másodéves hallgató részvételével kerül majd sor Budapesten. A közös modul kidolgozása 

során figyelembe vesszük mind a négy ország oktatási rendszerét és a rendőrképzéssel 

kapcsolatos gyakorlatát. Azt szeretnénk elérni, hogy olyan közös modul készüljön el, amelyet 

akár az egész Európai Unióban használni lehet. 

 

3.1. Tananyagaink 

3.1.1. A kezdetek – szöveggyűjtemények, esettanulmányok 

 

A fentebb leírt folyamatnak azon szakaszában, amikor már kialakultak új, kötelező 
tantárgyaink, az Etika, a Politológia és a Szociológia, a tanszék oktatói ezekhez tananyagként 

először szöveggyűjteményeket állítottak össze. A műfajnak megfelelően ezek az egyes, 

általunk is oktatott tudományterületeken klasszikusnak számító szerzők műveire építve a 

rendőri munkához kötődő ismereteket, kiegészítéseket is tartalmaztak. A 
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szöveggyűjteményekhez esettanulmányokat kapcsoltunk, amelyek elemzésével már kissé 

gyakorlatiasabb igénnyel lehetett foglalkoztatni a hallgatókat a tanórákon. 

 

3.1.2. A 2000-es évek – saját tananyagok  

 

Óriási módszertani lépést hozott a 2000-es évek eleje. A külföldi tapasztalatokat és az ekkor 

kezdett kutatásaink eredményeit fokozatosan beépítve az oktatómunkába, elkezdtük kiadni a 

nappali és a levelező tagozatos oktatásban használt első „igazi” tananyagainkat, önálló 

jegyzeteinket, szintén a Politológia, a Szociológia, illetve a Kommunikáció tantárgyakhoz. 

 

3.1.3. Egy szinttel feljebb – mesterképzés  

 

Újabb komoly kihívást jelentett és szinte teljes módszertani megújulást kívánt az a tény, hogy 

2008-ban elindult a Rendőrtiszti Főiskolán az MA képzés, ahol négy új tárggyal – 

Nemzetközi összehasonlító szervezettan; A tudományos kutatás módszertana; Vezetői 
kommunikáció; Integrált társadalomtudományi ismeretek – és természetesen a hozzájuk írt 

tananyagokkal is – jelentkeztünk. Az oktatás-módszertani megújulást a két utóbbi tantárgy 

tréninggé alakítása jelentette, ami a hallgatók körében kifejezetten nagy népszerűségnek 

örvendett. Így jutottunk el fokozatosan az ismeret alapú oktatástól a kompetencia alapú 

képzésig.  

 

4. Kutatás 

 

A tanszék munkatársai azonban nemcsak tanárok – bár mint ilyenek nagyon elkötelezettek –, 

hanem a tudományos pályájukat is fontosnak tartó és színvonalasan művelő kutatók. Az 

utóbbi két évtizedben folytatott és az oktatásban is felhasznált eredményekkel járó kutatási 

területeikből is csak egy csokorra valót adok itt közre, mert a teljes felsorolás szinte lehetetlen 

lenne: 

- Rendőrség – kisebbségek, zsidóság, cigányság; Szélsőjobb, terrorizmus;  

- A rendőrség (a rendőrök) önképe; Rendőrképzés; Rendőri (rendőrségi) kommunikáció;  

- Szociálpolitikai empirikus kutatások (1990-es évek): Budapest I. és VIII. kerületeinek 

szociális térképe; Budapest XVIII. kerület (gyermekes cigány családok helyzete); 

Kiskunhalas, Nagykanizsa, Szolnok szociális térképe; Nógrád megyei szociális 

ellátórendszer; Iskolás gyerekek egészségi állapota (az UNICEF részére); 
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- Rendészeti empirikus kutatások (1998-tól): Police integrity survey (University of 

Delaware szervezésében 14 országban végzett kutatás a rendőri korrupcióról); Rendőri 
korrupció és rendőri szubkultúra Magyarországon (országos kutatás); A rendőrség 

társadalmi szerepe a rendőrök gondolkodásában (országos kutatás); A rendőrtiszthallgatók 

és tanáraik kisebbségekkel kapcsolatos attitűdjei; A polgárok polgárőrséggel kapcsolatos 

véleménye és elvárásai (országos kutatás); A joghallgatók véleménye a 

kisebbségekről (országos kutatás); 

- Elméleti és történeti kutatások: A rendőri korrupciót előidéző tényezők; Az előítéletek 

szociológiai elmélete; A rendészetpolitika rendszerváltás utáni története; A biztonság 

komplex elmélete; A biztonság intézménye és a rendőrség; A funkcionális hatalom 

válsága által előidézett konfliktusok; A társadalomtudomány módszertani 

alapfogalmainak történeti elemzése; 

- Erkölcsi tényezők, az erkölcsi felelősség általános szerepe a rendészeti munkában;  

A különböző rendőrségek etikai kódexei. 

 

Nemcsak hogy nem hagyhatom említés nélkül, de a fenti egyszerű felsoroláshoz képest kissé 

részletesebben is szólnom kell a jelenleg futó, már 2010 nyarán elindított és az ugyanazon év 

őszén benyújtott európai uniós kutatási pályázatunkat. Ezt a németországi rendőregyetem 

(Münster) Társadalomtudományi és Rendészettudományi Tanszékével és az osztrák 

Biztonsági Akadémia Tudományos és Kutatóintézetével végezzük, „Konfliktusmegoldás, 

mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és a rendőrség tevékenysége az etnikai kisebbségek 

körében Németországban, Ausztriában és Magyarországon” címen. A három európai uniós 

tagország rendőrtisztképző intézményeinek együttműködése, kutatása és azok vizsgálata arra 

irányul, hogy a mediáció mint a helyreállító igazságszolgáltatás eszköze miként működik a 

kisebbségek (törökök, afrikaiak, romák) és a rendőrök közötti konfliktusokban. E három 

országban a növekvő politikai és etnikai ellentéteknek a kisebbségekkel kapcsolatos 

rendfenntartás az egyik forrása. A közös kutatási eredmények konferenciákon, publikációkban, 

valamint szakkönyvek, kézikönyvek, segédletek kiadásában realizálódnak. 
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5. Tudományos fórumok 

 

Tanszékünk 1993-ban kezdett nemzetközi tudományos konferenciákat szervezni, amelyeket 

évről évre tanulmánykötet formájában is megjelentettünk, és az oktatásban is használtunk. 

Külföldi és hazai rendészettudományi szakemberek, hivatásos és civil kollégák, politikusok és 

társadalomtudósok, sőt, időnként hallgatók is az előadók között szerepeltek. Meghívottjaink 

sorában a neves nemzetközi előadók mellett a következő elismert hazai szakemberekkel 

büszkélkedhetünk: Finszter Géza, Gönczöl Katalin, Katona Géza, Korinek László, Ladányi 

János, Popper Péter, Salgó László, Sík Endre, Somlai Péter, Szabó András, Szakács Gábor, 

Szikinger István, Vajda Mihály 

 

Témáink voltak, évek szerint haladva: 

 

1993: A cigányság helyzete a mai magyar társadalomban 

1994: A munkanélküliség hatása a rendvédelmi munkára 

1995: A politikai hatalom és a rendvédelmi testületek kapcsolata 

1996: Erkölcsi kérdések a rendvédelemi tevékenységben 

1997: Migráció és rendőri munka 

1998: A rendőrség társadalmi szerepe 

2000: Előítéletesség – rendvédelem 

2001: Társadalomtudományi kutatások – rendvédelmi képzés 

2002: Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban 

2003: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága 

2004: Kisebbségek és rendőri munka 

2005: Szabadság és/vagy biztonság (Ellentétes indítékok a rendvédelem stratégiájában) 

2006: 1956 szilánkjai 

2008: Európai rendőrségek I. 

2009: Európai rendőrségek II. 

2010: A kompetencia alapú képzés oktatás-módszertani kérdései – vitanap 

2011: Roma kerekasztal – műhelybeszélgetés 

2012: Társadalomtudományok – bűnmegelőzés – mediáció 
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6. Publikációk 

 

A tanszék valamennyi tagja több diplomával, tanári oklevéllel, kandidátusi és PhD fokozattal 

rendelkező minősített oktató. Közülük hárman habilitáltak. Publikációik számát tekintve az 

intézmény élvonalába tartozó tudományos szakemberek, nemcsak magyar, de idegen nyelven 

is olvasnak, írnak, előadásokat tartanak és oktatnak. Publikációs listáinkat a modern 

technikának köszönhetően immár a Magyar Tudományos Művek Tára folyamatosan frissülő 
internetes felületein is el lehet érni.2 

 Szerkesztői tevékenységet is folytattunk, az 1990-es évektől fennállásáig a Főiskolai 

Figyelőt, a 2000-es években a Magyar Rendészetet, majd napjainkig a Rendvédelmi füzeteket 

a tanszék kollégái közül ketten szerkesztették-szerkesztik. 

 

7. Hazai és külföldi szakmai kapcsolatok 

 

A tanszéknek mint intézménynek, illetve a tanszék oktatóinak egyénileg is kiterjedt hazai és 

nemzetközi szakmai kapcsolatrendszere épült ki a fennállása óta, többek között a következő 
hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel (a felsorolás itt sem nem teljes, csak ízelítő). 
A hazaiak közül: ORFK, BRFK és ezek központi, helyi szervezetei; BM; rendészeti (BVOP, 

VPOP majd NAV, OKF) kutatási és oktatási intézmények; Politikatudományi Intézet, ELTE, 

ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) AJBH (Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala); Magyar Detektív Szövetség Oktatási és Fejlesztési Bizottság; Nemzeti 

Közigazgatási Intézet; VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.; 

Kisújszállási Polgárőr Szövetség; Országos Polgárőr Szövetség; Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ; Nemzeti Kábítószer Koordinációs 

Igazgatóság; Országos Bűnmegelőzési Bizottság. A külföldiek közül: különösen a német, 

osztrák, cseh, szlovák, holland, litván, észt, lett, finn rendőrképző főiskolák, akadémiák és 

egyetemek. 

 

8. Hallgatói tehetséggondozás 

 

A hazai felsőoktatásban a hallgatói tehetséggondozás egyik kiemelt területe a tudományos 

diákkör. Az intézményi és az országos TDK-konferenciákon való hallgatói szereplés a 

tanszék egyik „sikerágazata” volt. Országos szinten kezdetben a Társadalomtudományi 

Szekcióban, majd az önállóvá vált Had- és Rendészettudományi Szekcióban is kiemelkedő 
                                                 
2 www.mtmt.hu 
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helyezéseket értek és érnek el hallgatóink. A tanszék kifejezetten népszerű volt a 

szakdolgozati témát keresők körében. Az elmúlt húsz évben számos nálunk gondozott 

dolgozat jelent meg hazai rendészettudományi folyóiratokban, legutóbb például a Belügyi 

Szemle 2012/11. számában is.  

 

 

9. És a vég? 

 

A mennyiségében és minőségében is impozáns felsorolást nem folytatom, aki nem hiszi, 

járjon utána. A Társadalomtudományi Tanszékről 2012. július 1-je óta azonban már csak múlt 

időben beszélhetünk. Az egyetemi szervezeti átalakulások közepette a tanszéket 

megszüntették, oktatóinak egyikét elbocsátották, az oktatott tárgyakat pedig, szakmailag 

részben átgondolatlanul és indokolatlanul, 2012. szeptember 1-jétől két tanszékhez utalták. 

2013. január 1-jétől nyugdíjazás miatt még egy fővel kevesebben leszünk, így a négy, még 

meglévő tantárgyat hat fő helyett négyen oktatjuk. Sokáig azonban ez sem fog nehézséget 

jelenteni, mert ezeket a tárgyakat már csak ún. „kifutó” rendszerben azok a hallgatók tanulják, 

akik még a régi tanterv szerint iratkoztak be. A 2013-as – egyelőre szintén átmeneti – új 

tanrend véglegesült tervezetében régi tárgyaink közül csak az ún. általános politológiát és a 

rendészeti szociológiát láthatjuk, ezeket is eleddig ismeretlen szakmai tartalommal. A 

rendészeti kommunikáció és az etika tárgyak pedig talán a kari közös tantárgyaknál, az ún. 

Belügyi modul részeként, Társadalmi és kommunikációs ismeretek címen egzisztálnak 

tovább, ha egyáltalán, s hogy közelebbről milyen szakmai tartalommal, kinek a 

gondozásában, az ebben a pillanatban szintén nem tudható. Ez tehát a prózai jelen s kérdéses 

jövendő. 
 Konferencia-előadásom retorikai felépítésében mindezek a történelmi körülmények persze 

– látszólag – a kezemre játszottak. Tudományos és oktatómunkánk eredményeivel, ha ott csak 

vázlatosan felsorolva is őket, joggal lehetett büszkélkedni, illeszkedve így a konferencia 

igényeihez. A végkifejlet azonban ott és akkor a közönség soraiban legalábbis érzékelhető 
meglepődöttséget, a rendőrtisztképzés szempontjából pedig minimum töprengést vált(hat)(ott) 

ki. Hogy az olvasó most mindezt áttekintve mit gondol, azt rá bízom. A jubileumi ünneplések 

egyik méltatlanul elfeledett kérdése azonban szükségszerűen itt feszül: Hogyan tovább? A 

konferencián elhangzott jókívánság – További hasonlóan sikeres tíz éveket a magyar 

rendészeti vezetőképzésnek! – vajon hogyan értelmezhető a társadalomtudomány(ok) 

rendészeti oktatásban és kutatásban való további terjeszkedése-terjesztése szempontjából? 

Mindennek vége? 


