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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„Olyan nincs, hogy nincsen több erő és ez megnyugtató.”
Amikor ezek a gondolatok papírra kerülnek, már túl vagyunk a majdnem száz
napig tartó, különleges jogrend által szabályozott járványidőszakon. Embert
próbáló száz nap volt, valljuk be őszintén. A járvány kezelésével megbízott
vezetők által sokszor hangoztatott fegyelmezettségnek és összefogásnak köszönhetően azonban bátran kijelenthetjük, nagyon jól átvészeltük. Ezalatt
az idő alatt kiderült, hogy ki milyen valójában. Kár lenne tagadni. Akiben
eddig is benne volt a jóakarat, a tenni, segíteni akarás, az most még jobban
kereste az alkalmat, hogy segíteni tudjon azoknak, akiknek igazán szüksége
volt rá. Aki pedig magát féltette, most inkább visszahúzódott, nehogy baja
essék. Ez utóbbi csoport minden bizonnyal, minden ítéletet mellőzve, a távolmaradásával segítette a szükséghelyzeti folyamatokat. A borúlátás legkisebb gyanúját is távol tartva ki kell jelentsük, az életünk már soha nem lesz
ugyanolyan, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Azonban az igazi győztesek, akikből hála Istennek sok van a mai magyar társadalomban is, sokat
profitálhattak az elmúlt időszakból. Erőt merítettek a sok nehézség, megoldandó probléma kezelése során ahhoz, hogy az előrejelzések szerint esetleg
bekövetkező „második járványhullámmal” is megbirkózzanak. Az élet attól
igazán jó, hogy mindig van mit megoldani benne. Egy neves tudós professzortól származik az a gondolat, hogy gond nélkül semmit sem ér az élet. Milyen
igaz. Ha megoldandó feladat van előttünk, soha nem unatkozunk, aktivizálni vagyunk kénytelenek a bennünk rejlő képességeket, és az a jó még ezen
túl, hogy általában utólag kiderül, hogy még többre vagyunk képesek mint
előzőleg hittük. Az életben soha semmi sem véletlen. Lehet, hogy sokan feltették a kérdést maguknak, hogy miért sújtotta az emberiséget a COVID-19
vírus. Nos, erre sosem kapjuk meg a pontos választ, de találgatni lehet. Mire
volt jó ez az időszak? Mit kaptunk tőle, hogyan használtuk ki a benne rejlő
lehetőségeket? Érdemes számadást készíteni és a jó dolgokat, az elmúlt hónapokban felvett „új” szokásokat megtartani, beépíteni az életünkbe. Talán
azért kaptuk, mint egy esélyt a sorstól, hogy egy kicsit lelassuljunk, átérté-
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keljük emberi kapcsolatainkat, észrevegyük azt, hogy mi az igazán fontos,
kik az igazán fontos személyek az életünkben. Kik számítanak ránk, és mi
kikre számíthatunk. Ezekkel a pozitív gondolatokkal nézzünk elébe a nyárnak, ami feltartóztathatatlanul megérkezett, és számtalan remek lehetőséget,
vidám, szórakoztató programot, remélhetőleg szellemi-testi feltöltődést tartogat valamennyiünk számára.

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Gondolatok a mindennapokból
Szerkesztőségünk munkatársai az elmúlt időszakban is folytatták munkájukat.
Nagyon sok belügyi szervezettel sikerült szorosabbra fűzni kapcsolatunkat,
az egyébként is kiegyensúlyozottnak mondható együttműködést. Ugyanis az
elmúlt hónapoktól kezdve számtalan szervezet, intézmény honlapján közvetlenül elérhetővé vált a Belügyi Szemle honlapja. Látogatóink száma az induláshoz képest majdnem megnégyszereződött. Márciusban 17 000 látogatónk
volt, június második felében ez a szám már elérte a 66 500-at. Hogy mi lehet
e siker titka? Igyekszünk információfúziós, naprakész, mindig aktuális híreket, érdekességeket szolgáltató hírportál maradni. Csak néhány példa: amikor a 2019. májusi Hableány hajóbaleset egyéves évfordulójára emlékeztünk,
közvetlenül elérhetővé tettük a mentési akcióról még tavaly év végén készült
interjúnkat, ezzel is leróva mély tiszteletünket a mentésben résztvevő valamennyi munkatárs, kolléga előtt. Törekszünk arra is, hogy a világháló híreit
szemlézve mindig a legérdekesebb, legfrissebb tudósítások, hírek, szakmai
beszámolók kerüljenek honlapunk látogatói elé. Több olyan prominens személyt kerestünk meg interjúkészítés céljából, akik első vonalban vettek részt
a koronavírus-járvány kezelésében. Interjúalanyunk volt dr. Halmosi Zsolt
kórházfőparancsnok, dr. Torma Albert rendvédelmi tisztifőorvos, dr. Szlávik
János infektológus és dr. Lorx András, a világhírnévre is szert tett csoportos
magyar lélegeztetőgép fejlesztésében résztvevő egyik orvos.
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NAV-híradó
Életet mentettek a pénzügyőrök
Epilepsziás rohamban szenvedő férfin segített egy Nyugati téri buszmegállóban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két munkatársa. Miközben hívták a mentőket, az intézkedéstaktikai képzésen tanultak szerint az eszméletlen férfit
stabil oldalfekvésbe helyezték és megóvták a sorozatos rohamok miatti sérülésektől egészen a mentő megérkezéséig.

Néhány nappal később egy másik pénzügyőr vett részt egy ukrán-magyar
kettős állampolgár megmentésében, aki öngyilkossági szándékkal a Tiszába
vetette magát.
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Pénzügyőrök a járványhelyzetben
A NAV csaknem 800 munkatársa összesen ötezernél is többször teljesített közösen szolgálatot a rendőrökkel a járványhelyzetben. A rendvédelmi szervek
a koronavírus okozta veszélyhelyzetben egymás munkáját támogatva működtek együtt a közbiztonság fenntartásában. 2020. március 28. és május 31. között naponta átlagosan 80, a járvány csúcspontján egyszerre 129 pénzügyőr
teljesített szolgálatot a rendőrökkel közösen. A NAV-os járőrök részt vettek
többek között a vendéglátóhelyeket, kereskedelmi egységeket érintő működési korlátozások, valamint a kijárási korlátozások betartásának ellenőrzésében, lezárt útszakaszok biztosításában, objektumok őrzésében, áteresztő- és
ellenőrzőpontok működtetésében.

Elfüstölt a klíma Röszkén
A pénzügyőrök egy Koszovóból Svájcba tartó buszt ellenőriztek Röszkén. A
sofőrök és utasaik nem jelentettek be vám- és adóköteles árut. A szigorított
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ellenőrzésen azonban a NAV munkatársai a busz tetején lévő klímaberendezésen friss szerelés nyomaira lettek figyelmesek. Rövid kutatás után a berendezésből összesen 1680 doboz, különböző márkájú (Philip Morris, Kent, Winston, Marlboro) adózatlan cigarettát pakoltak ki a pénzügyőrök. A két sofőr a
dohánytermékeket magukénak vallották. A 2,5 millió forint értékű adózatlan
füstölni valót a NAV munkatársai lefoglalták. A kiszabott ötmillió forint bírság
mellett költségvetési csalás miatt mindkét sofőrrel szemben feljelentést tettek.

A JÚLIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jubileumi emlékéve keretében megrendezett „A Magyar Tűzoltóság múltja, jelene, jövője” című
nemzetközi konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmányok
kerülnek megjelentetésre júliusi tematikus lapszámunkban.
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Balázs Mihály Ádám a „Li-ion akkumulátoros gépjárművek tűzoltástaktikája.
Cserefelépítményes hordozójárművek hazai bevethetőségének vizsgálata elektromos és hibrid meghajtású személygépjárművek tüzeinek oltásánál” című írásában a tisztán elektromos vagy hibrid járművek veszélyforrásait, valamint a
velük kapcsolatos beavatkozás nehézségeit vizsgálja. A szerző írásában kifejti,
hogy a folyamatosan fejlődő akkumulátortechnológia mellett szükség van a
biztonság, a tűzbiztonság területének fejlesztésére is, éppen ezért fontos vizsgálni, hogy a Li-ion akkumulátorokkal rendelkező személygépjárművekkel
kapcsolatban hogyan alakul a tűzoltói beavatkozást igénylő események felszámolása. Javaslatokat fogalmaz meg olyan beavatkozási módszerek, műszaki
megoldások keresésére, melyekkel a beavatkozás ideje csökkenthető, a tevékenység passziválható, az erők, eszközök igénybevétele minimalizálható, és
a közúti forgalomra kifejtett hatása nagymértékben csökkenthető.
Bérczi László „A hivatásos és nem hivatásos tűzoltóságok szimbiózisa a jelenkor mentő tűzvédelmében” című tanulmányában az önkéntes tűzoltó egyesületek történelmét mutatja be. A tanulmány szerzője kifejti, hogy az önkéntes
tűzoltóságok tagjai a napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásában is tevékenyen részt vesznek, mind a védekezési,
mind a kárelhárítási feladatokban egyaránt.
Berki Imre „A magyar tűzoltóság 150 éves története” című munkájában azokat a mérföldköveket jelöli ki, amelyek meghatározók voltak a szervezet életében és fejlődésében. A szerző egy átfogó képet nyújt a szervezet történetéről.
Fülep Zoltán „Elképzelés a jövő tűzoltóságáról a várható társadalmi és technikai változások szellemében” című írásában a tűzoltóságok jövőbeni fejlő-
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désének lehetőségeit taglalja, a teljesség igénye nélkül. Elsősorban a mentő
tűzvédelem feladatainak személyi és technikai feltételeihez kapcsolódó lehetséges változásokat és fejlesztési lehetőségeket vizsgálja az anyagban. A szerző a munkaerőpiaci lehetőségek, a személyi védelmi megoldások változása,
a tűzoltást és műszaki mentést támogató eszközök, felszerelések fejlődése,
és a tűzoltói tevékenységet támogató gépjárműtechnika változásait tekinti fő
irányoknak. Az értekezés fő megállapításai, hogy a tűzoltóságok alapfeladata
nem fog változni, csak a veszélyeztető tényezők köre fog bővülni, elsősorban
az ipari tevékenység fejlődésével. A szerző kifejti, hogy a jövőben kiemelt
figyelmet kell fordítani a humánerőforrás-menedzselésre, mert a tűzoltói tevékenység a jövőben sem nélkülözheti az emberi tevékenységet.
Hesz József szerző „A harangtól a számítógépig, avagy a tűzjelzés és riasztás története” című tanulmányában a tűzjelzés történelmi fejlődésének egyes
elemeit mutatja be napjainkig. A szerző munkájában bemutatja a városokat
védő őrök munkáját, az elektromos energia térnyerésével kezdődő fejlődési
területeket, valamint a számítógépek és az online hálózatok térnyerését, amelyek az információk fogadását és gyors továbbítását tette lehetővé. Bemutatja
a térinformatikát, amely a tűz észlelése és jelzése területén is jelentős lépést
jelentett.
Németh István a „Hazai gyártású tűzoltásra használt oltójárművek fejlődése a 18. századtól napjainkig” című munkájában a hazai gyártású, tűzoltásra
használt oltójárművek fejlődését mutatja be a lóvontatású kocsi-fecskendőktől egészen napjainkig, az R16-os gépjárműfecskendők rendszerbeállításáig.
Péter András a „Mérnöki módszerek a tűzvédelem tervezésében” című írásában a tervezésnek és így a tűzvédelmi tervezésnek két alapvető módszerét
mutatja be. A szerző írásában kifejti, hogy két alapvető tervezési módszer különböztethető meg, egyik leíró jellegű szabályozáson alapul, másik maga a
mérnöki módszer. Mindkét módszernek megvannak az előnyei és hátrányai.
Az összetettebb tervezési feladatok a mérnöki módszerekkel oldhatók meg
hatékonyan. A tűzvédelmi tervezés során többféle modellt alkalmaznak. Ezek
lehetnek fizikai, determinisztikus és sztochasztikus modellek. A tűzvédelemben alkalmazott mérnöki módszerek tipikus példája a számítógépes szimulációs problémamegoldás. Ennek két fő területe a tűzmodellek és a kiüríté-
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si modellek. A kiürítési modellek a tervezett épület kiürítési koncepciójának
ellenőrzését teszik lehetővé. A kiürítési modellekben az emberek fizikai paraméterein kívül viselkedési formák beállítására is van lehetőség. A tűz- és
füstterjedési szimulációk a hő- és füstelvezető rendszer megfelelőségét tudják igazolni. Az épületek komplexitásukban vizsgálhatók, számos paraméter
változása követhető nyomon. Ezek közül a legfontosabbak a hőmérsékleti
értékek, és a füstkoncentrációra utaló láthatóság mértéke.
Varga Ferenc „A budapesti hivatásos tűzoltóság története 1870–2020” című
írásában a fővárosi hivatásos tűzoltóság másfél évszázadát mutatja be, kitérve a megalakítás körülményeire, korszakonként ismertetve a szervezeti és a
műszaki fejlődés fontos állomásait. A történeti áttekintés tartalmazza a kiemelkedő személyiségeket és az emlékezetes tűzeseteket is.
Lindner Gyula „Széchenyi Ödön, a magyar és a török tűzoltóság megszervezője” című írásában kifejti, hogy Széchenyi Ödönnek sokat köszönhet a magyar tűzoltás ügye. A sokoldalú gróf áldásos szervezőtevékenysége nyomán
1870-ben létrejött a pesti önkéntes, majd vele szinte egy időben a hivatásos
tűzoltóság. Neve bejárta Európát és híre eljutott a török szultán udvarába is,
aki a grófot 1874-ben a konstantinápolyi tűzoltóság megszervezésével bízta
meg. Széchenyi többé nem tért haza, hanem a török társadalom megbecsülésétől övezve közel fél évszázadon keresztül, 1922-ben bekövetkezett haláláig, szolgálta a konstantinápolyi tűzvédelem ügyét.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
A nemek közötti egyenlőség.
A rendőrség reakciója a családon belüli erőszakra Finnországban
Monica Fagerlund a Helsinki Egyetem Kriminológiai és Jogpolitikai Intézetének PhD doktor jelöltje, valamint a finn Rendőrakadémia kutatója átfogó tudományos kutatást végzett a családon belüli erőszak, mint társadalmi
probléma központi szerepének jelentőségéről a nemek közötti egyenlőséggel
kapcsolatos viták kérdésében. Kutatásában empirikus eredmények elemzéseit
mutatja be a finnországi rendőrség családon belüli erőszakra adott reakciójá-
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nak összefüggéseivel kapcsolatban. A kutatás során kapott adatok a hivatalos
rendőrségi adatok és az elvégzett felmérési adatok ritka kombinációját alkotják, amelyek 410 sürgősségi és veszélyhelyzeti hívás adatait tartalmazzák. A
kutató a kapott tudományos eredményeket, valamint a szakmai megállapításokat hasonlítja össze a családon belüli erőszakra vonatkozó rendőrségi reakciókkal kapcsolatos korábbi kutatásokkal, és javaslatokat fogalmaz meg a
nemek közötti egyenlőség elősegítése, valamint a negatív gyakorlati következmények csökkentése érdekében.
Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2020.1749622

Gondolkodó protéziseket fejlesztenek a pécsi egyetemen
A kutatás legfontosabb része a háromdimenziós nyomtatással készülő csontés porcpótlások, valamint az elektromos készülékek által kibocsátott sugárzások hatásának mérése. Egy másik dinamikusan fejlődő terület a bioprinting, vagyis a szövetnyomtatás. A legígéretesebb fejlesztések közé tartozik
az Ember Arm projekt. A végtagprotéziseket mindig a betegre szabják, a művégtagok váza és borítása is 3D-nyomtatással készül. Az eszköz ráadásul egy
mesterséges intelligencián alapuló program segítségével tanítható. Ez azt jelenti, hogy nem a betegnek kell megtanulnia, hogyan igazítsa izmait a protézishez, hanem a készülék tanítható használója viselkedési szokásaira. A fejlesztés további előnye, hogy különlegesebb alakú tárgyak is megfoghatók a
műkarral, és változatosabb mozgásformák végezhetők el. Schiffer Ádám a
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának docense, a kutatócsoport vezetője elmondta, hogy a kutatás fő kihívása a protézisek könnyű
viselésének megteremtése, valamint a protézisek leggyengébb elemeinek az
azonosítása és megerősítése. Kiemelésre került, hogy az Egyesült Államokban a bevetések során végtagvesztést elszenvedő katonák és rendőrök számára
is készülnek precíziós protézisek, amelyek gyártástechnológiai tapasztalatai
előremutatók a további fejlesztések sikerességét illetően.
Forrás: https://iotzona.hu/iot-podcast/gondolkodo-proteziseket-fejlesztenek-a-pecsi-egyetemen

2020. JÚLIUS

13

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Magyarország helyi önkormányzatai
Az elsősorban egyetemi hallgatók részére írt tankönyv a helyi önkormányzatok
magyarországi működését mutatja be. Mindazok számára hasznos olvasmány,
akik érdeklődnek a helyi közszolgáltatások helyben történő biztosításának
megoldási lehetőségei, vagy az abban közreműködő önkormányzati szervek
– különösen a képviselő-testületek, a bizottságok, a polgármester, a jegyző,
a polgármesteri hivatalok, az önkormányzat intézményei – működése iránt.
Megtudható a tankönyvből, hogyan gazdálkodik egy helyi önkormányzat,
ehhez milyen pénzügyi források, vagyoni eszközök állnak rendelkezésére;
miért fontos, hogy az önkormányzat biztonságosan, jogszerűen, szakszerűen
működjön, és kinek mi a szerepe, felelőssége ebben; milyen szervek, milyen
eszközökkel gyakorolnak törvényességi kontrollt a helyi önkormányzatok tevékenysége – gazdálkodása és működése – felett; hol helyezkednek el a helyi önkormányzatok a magyar állam és közigazgatás rendszerében; továbbá
hogyan és milyen céllal tartanak kapcsolatot a különböző központi vagy területi államigazgatási szervekkel és egyéb szervezetekkel.
Szerkesztők: Feik Csaba
Megjelenés: 2019
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó, 292.o.
Forrás: http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/kozigazgatastudomany/magyarorszag-helyionkormanyzatai

Klinikai szakpszichológia a gyakorlatban – Útirányok
A klinikai szakpszichológia a modern egészségügyi ellátás szerves részét képezi. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ennek ellenére mind az orvostársadalom, mind a szakterület kiválasztása előtt álló pszichológusok, mind a
laikusok számára sok esetben rejtve marad a klinikai szakpszichológus valódi
kompetenciája, illetve a szakorvos és szakpszichológus hatékonyabb együttműködésének lehetősége.

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

14

II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

A szerkesztők szándéka olyan oktatási céllal is használható tanulmánykötet
összeállítása volt, melynek fejezeteit pályakezdő klinikai szakpszichológusok jegyzik, akik egytől egyig különböző területeken alkalmazzák tudásukat.
Az egyes fejezetek így betekintést nyújtanak abba, hogy milyen specifikus
feladatokat láthat el egy klinikai szakpszichológus az onkológia, az addiktológia, a pszichiátria, a honvédség, a büntetés-végrehajtás, a rehabilitáció, a
nevelési tanácsadás vagy éppen az iskolapszichológia területén. Milyen kérdésekkel fordulhat egy szakorvos a szakpszichológus kollégához? Milyen mérőeszközöket alkalmaz a szakpszichológus akár diagnosztikai, akár kutatási
céllal? Milyen kihívásokkal szembesül egy pályakezdő szakpszichológus? A
kötet többek között ezen kérdésekre próbál választ adni nemzetközi és hazai
példák ismertetésével, esetleírásokkal és a korszerű mérőeszközök bemutatásával, miközben támpontokat nyújt a szakterületen való elhelyezkedéshez is.
Szerkesztők: Kapitány-Fövény Máté – Koncz Zsuzsa – Varga S. Katalin
Megjelenés: 2019
Kiadó: Medicina Kiadó, 416. o.
Forrás: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/pszichiatria-pszichologia/klinikai-szakpszichologia-a-gyakorlatban-%E2%80%93-utiranyok/

100 éves az önálló magyar katonai felderítés, hírszerzés és elhárítás 1918–2018
A kötet közreadásának célja, hogy hitelesnek tekinthető levél- és irattári dokumentumok, valamint visszaemlékezések bemutatásával, feldolgozásával, az
azokban foglalt adatok összevetésével, rendszerezésével – lehetőség szerint
maximális objektivitásra törekedve – bemutassa a magyar katonai felderítés
és hírszerzés legújabb kori történetét, tevékenységét, sikereit és kudarcait.
A szerzők leginkább a katonai felderítés és elhárítás létrejöttére, szervezeti
átalakulására, jogszabályi hátterének, feladatainak, valamint a teljesítésükhöz szükséges eszközök és módszerek változásainak bemutatására fordították figyelmüket.
Szerzők: Árvai Zoltán – Gyaraki Károly
Megjelenés: 2019
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 852. o.
Forrás: http://www.hmzrinyi.hu/termek/100_eves_az_onallo_magyar_katonai_felderites_hirszerzes_es_elharitas_1918_2018
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Biztonsági vezetői kézikönyv
Olyan hiánypótló mű született a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék gondozásában, amelynek küldetése, hogy rendkívül széles körű ismeretanyagot átfogva
eligazodást nyújtson a biztonsági vezetők számára legfontosabb kérdésekben.
A biztonság megteremtésének folyamata egy komplex és szerteágazó tevékenység, amelyben számos szereplő vesz részt, működik együtt. Az államtól, az állami közhatalmat gyakorló rendészeti szervektől egyre kevésbé
várható el, hogy önállóan, kizárólagosan eleget tegyenek ennek a küldetésnek, sőt éppen annak vagyunk a szemtanúi, hogy kiegészítő jelleggel egyre
intenzívebben veszik ki a részüket a közrend, közbiztonság fenntartásából a
komplementer rendészet szervei. Ebbe a körbe sorolhatjuk hazánkban a magánbiztonsági, az önkormányzati rendészeti és a civil önkéntes bűnmegelőzési szervezeteket. Az említett szereplők jelentősége, szerepe felértékelődött
az elmúlt években, évtizedekben, ezért különösen fontos, hogy a törvényes
és hatékony működés előmozdítása érdekében nagy hangsúlyt fektessünk a
szükséges alapkutatások elvégzésére, területelméleti, tudományos megalapozására, a külföldi jó gyakorlatok megismerésére és a jogi szabályozás, valamint a képzés fejlesztésére. Hisszük, hogy ez a kézikönyv valamennyi fenti
célt egyszerre szolgálja majd.
A kézikönyv nem kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy kilenc fejezetben
összefoglalja elsősorban a magánbiztonság, valamint érintőlegesen az önkormányzati rendészet területén dolgozó biztonsági vezetők számára a legfontosabbnak tartott ismereteket és helyenként szemléletmódot is nyújtson.
A könyv eligazodást nyújt az elméleti és dogmatikai alapkérdésekben, rövid nemzetközi kitekintéssel élve bemutatja a hazai jogi szabályozás legfontosabb elemeit és működési feltételeit. Részletesen taglalja a biztonsági vezetőt érintő legfontosabb jogi kérdéseket, valamint egy kutatás tapasztalatai
alapján rávilágít a vezető tevékenységét érintő legfontosabb kihívásokra is,
továbbá bemutatja a magánbiztonság szociológiai aspektusú vizsgálatának
eredményeit. Szintén eligazodást nyújt a biztonságtechnika aktuális fejlődési trendjeiben, és bepillantást enged a személyvédelem világába is.
A szerzők gyakorló biztonsági vezetők, valamint egyetemi oktatók, elismert,
tapasztalt szakemberek. A téma feldolgozása gyakorlatorientált, ezért a leírtak
érdemben segítséget, támogatást jelenthetnek a mindennapokban.

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

16

II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Szerkesztők: Christián László – Major László – Szabó Csaba
Megjelenés: 2019
Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, 206. o.
Forrás: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15730/788_Biztonsagi_vezetoi_kezikonyv.pdf?sequence=7

FOLYÓIRATOK
Magyar Tudomány 2020/2
Az emberi viselkedés épületenergetikai hatásai
Az épületek az európai végenergia-felhasználás közel harmadáért felelnek,
így elengedhetetlen, hogy már a tervezési fázisban is minél pontosabban meg
tudjuk határozni energiafogyasztásukat, és azt lehetőség szerint minimálisra csökkentsük. A kutatás során az emberi viselkedés került tanulmányozásra és számszerűsítésre épületenergetikai számításokhoz, szimulációkhoz. A
kutatásban két fő kutatási irány képviselői dolgoztak együtt: a szimulációs
szoftverek pontosítása érdekében az emberi szokásokat tanulmányozó mérnökök és szoftverfejlesztők, illetve az energiamegtakarításhoz való emberi
hozzáállást és viselkedést kutató szociológusok és pszichológusok. Ebben a
multidiszciplináris együttműködésben kimutathatók voltak az egyes országok,
kultúrák, klimatikus viszonyok között tapasztalt eltérések és azok energetikai
hatásai. A szerző a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki szekciójában Roska-díjas előadásában mutatta be a kutatást, és ismertette
egy nagyszabású nemzetközi kérdőíves projekt eredményeit, amelyben az
emberi szokásokat és az azokhoz kapcsolódó döntési folyamatokat, illetve a
motivációs szempontokat vizsgálta.
Forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f34824#matud_f34824

Pénzügyi Szemle 2020/1
A tömeges migráció gazdasági hatásainak elemzése a német adatok tükrében
A 2015. évi tömeges bevándorlási hullámot Németországban gazdasági szemszögből sokan üdvözölték. A bevándorlókban látták a német munkaerőhiány
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megoldását, a demográfiai folyamatok miatti, várhatóan romló államháztartási helyzet javításának lehetőségét. Mivel a német befogadáspolitika egyfajta standarddá vált az Európai Unióban, megvizsgáltuk, hogy gazdasági
oldalról milyen következményekkel járhat a tömeges bevándorlás. A német
intergenerációs mérleg alapján vizsgálva az látszik, hogy az államháztartás
fenntarthatóságát akkor javítja a bevándorlás, ha a bevándorlók magas aránya szerez a német őshonos lakossággal azonos képzettséget. A munkaerőpiacra való beilleszkedést is csak a megfelelő szakképzettségi szint elérése
biztosítja. A tapasztalati adatok azt mutatják, hogy a másod-, harmadgenerációs bevándorló hátterű lakosok sem érik el a német honos lakosság végzettségi szintjét. A munkanélküliség körükben meghaladja a német átlagot. A
tényadatokból a negatív forgatókönyvek megvalósulása valószínűsíthető az
újonnan érkezettekkel kapcsolatban, azaz várhatóan nem elégítik majd ki a
német munkaerőpiac igényeit és nem javítják a német államháztartás hosszú
távú fenntarthatóságát.
Forrás: https://www.penzugyiszemle.hu/penzugyi-szemle-folyoirat-aktualis-szam/a-tomeges-migracio-gazdasagi-hatasainak-elemzese-a-nemet-adatok-tukreben
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AUGUSZTUSI ELŐZETES
Az augusztusi lapszámba tervezett cikkek:
Ambrusz Aliz – Marosi Zita: Az alkoholfogyasztás és az erőszakos viselkedés
Balatonyi László – Tóth László: Települési vízgazdálkodásunk finanszírozási rendszere a 2021–2027 közötti pályázati ciklus tükrében
Budavári Árpád: Az alternatív rendészet lehetőségei a közfoglalkoztatásban
egy magyar középváros példáján keresztül
Hornyik Zsuzsanna – Jakab László: A közlekedési morál helyreállításának
lehetőségei Magyarországon
Pászti Péter Gergely: Egy reintegrációval foglalkozó kutatás megalapozása
a külföldi publikációk tükrében
Petrovits Gergely: Az igazságügyi lőfegyvertan alapvető kérdései
Ürmösné Simon Gabriella: Meghökkentő börtönök világszerte
Veprik Zita: A megbízhatósági vizsgálatok a bírósági ítéletek tükrében
Balla József – Vájlok László: Kelet és Nyugat között. Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1946–1989) –
könyvismertetés
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ELÉRHETŐSÉGEK
Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.
E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu
Facebook: @belügyiszemle
Telefon: +36 (26) 795-900 / BM mellék: 24-600, 24-611
Weblap: www.belugyiszemle.hu
OJS: ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index

ZÁRSZÓ
Reméljük ismét hasznos információkkal és olvasmányokkal szolgáltunk hírlevelünk júliusi számában is. Folyamatosan bővítjük lapunk rovatait, és arra
törekszünk, hogy minél szélesebb körben, érdekes témák feldolgozásával álljunk olvasóink rendelkezésére. Köszönjük visszajelzéseiket!
						
Szerkesztőség

