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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!

Szeptemberi lapszámunk tematikus számnak készült, témája az idegenrendészet, a migráció és a menekültügyi politika. Valljuk, hogy a Belügyi Szemle, mint információs hírportál, fő küldetése mind az online térben, mind
print formában, hogy olyan magas színvonalú szakmai és tudományos közleményeket tegyen közzé hónapról hónapra, amelyek komoly érdeklődést
válthatnak ki olvasóink körében. A legnagyszerűbb dolgok egyike, amikor
a tudomány a szakmai életet szolgálja, mivel szoros kölcsönhatásban van
egymással a két terület. Törekvésünk, hogy szakmai, tudományos folyóiratunk alkalmas színtere legyen ennek a találkozásnak. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy szerencsére bővelkedünk kimagasló tehetségű tudósokban,
tudóspalántákban, de legalább ennyi remek gyakorlati szakemberrel is. A
Belügyi Szemle kötelessége a jövőre nézve is, hogy e két területet összekösse azáltal, hogy az aktuális szakmai híreket közzé tegye, és a számottevő
tudományos kutatások eredményeit az egyre szélesebbé váló olvasóközönségével megismertesse. E gondolatok vezérelték Szerkesztőségünket akkor,
amikor az idegenrendészet egyes elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló
közleményeknek ad helyet mostani lapszámában.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
100%-os eredményű online próbaértekezlet (testmeeting)
A 2020 elején hazánkba betört koronavírus-járvány miatt sok előre tervezett
esemény elmaradt, többek között a Belügyi Szemle szerkesztőbizottságának
márciusi ünnepélyes alakuló ülése is. A járványhelyzet alakulása továbbra
sem teszi lehetővé, hogy a szerkesztőbizottság újonnan felkért külföldi tagjai személyesen részt vegyenek a – remélhetőleg – szeptemberben megtartandó ülésen. A Belügyminisztérium Informatikai Főosztálya kifogástalan
felkészültségének köszönhetően a külföldi tagok online csatlakoznak majd
az eseményhez. Annak érdekében, hogy senkit se érjen kellemetlen meglepetés, augusztusban egy próbaértekezletre került sor, ahol a VIKI rendszer
segítségével csatlakoztak a külföldi professzorok a találkozóhoz. A VIKI, a
ma érvényben lévő kormányzati protokollnak megfelelően, valamennyi közigazgatási szerv által használt kormányzati audiovizuális rendszer, amely biztosítja Magyarország minden kapcsolati szinten történő kommunikációjának
biztonságos összeköttetését a külföldi partnerekkel.
A fentiek mellett július vége óta zajlanak az előkészítő munkálatok a Belügyi Szemle szerkesztőbizottságának 2020. szeptember közepére tervezett
ünnepélyes alakuló ülésének megrendezése érdekében. Belügyminiszter úr
által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően felállításra került egy szakmai tanácsadó testület is, amelynek életre hívása – a tudományosság mellett
– a szakmai jelleg erősítését célozza. Valamennyi országos hatáskörű rendvédelmi szerv elsőszámú vezetője a testület tagja, akik rengeteg elfoglaltságuk mellett is szívesen elfogadták felkérésünket. A szerkesztőbizottság sorait
pedig neves hazai akadémikusok alkotják négy külföldi professzorral együtt.
NAV-híradó
Fekvőtámasz-kihívás
A NAV is csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium fekvőtámasz-kihívásához. 1243 munkatárs és Harley szolgálati kutya 37 ezer fekvőtámaszt csinált.
https://www.facebook.com/watch/?v=2784846728282362
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Balatoni villából a rács mögé
Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. A debreceni vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami
után nem fizetett adót. A milliárdos üzletember jelenleg letartóztatásban van,
ügyvédje is gyanúsított.
Kelet-Magyarország egyik meghatározó élelmiszerláncának tulajdonosa
2017-ben több gazdasági társaságtól 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel.
Az ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedést, egy arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis
adatokkal elkerülje több mint 540 millió forint személyi jövedelemadó befizetését Magyarországon.
A nyomozás azonban kiderítette, hogy a vállalkozó külföldi életvitele csak
álca, valójában hazánkban él, Magyarországról irányítja üzleteit, így az adómentességre sem jogosult. A számos élelmiszer-áruház és egy hajdúszoboszlói
négycsillagos wellness-szálloda tulajdonosát végül balatoni villájában a NAV
munkatársai ébresztették. Az akcióban ingatlanokat zároltak és bankszámlákat foglaltak le a nyomozók, a biztosított vagyon értéke már most megközelíti az egymilliárd forintot, de a NAV vizsgálja a további évek milliárdos
osztalékfelvételeit is.
A vállalkozó vadászházában tartott házkutatáson több doboz engedély nélküli éleslőszer és mintegy ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinka is
előkerült. A vállalkozót és ügyvédjét bűnszövetségben, különösen jelentős
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vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A milliárdos üzletember jelenleg is letartóztatásban
van. Ha bebizonyosodik bűnösségük, akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.
Hamis karórákat is szállított a kamion
Több mint kétezer hamis karórát találtak egy román kamionban a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei munkatársai. Az ügyben
iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt indult eljárás. Becslés
alapján a hamisítványokkal 164 millió forint kárt okoztak.

A pénzügyőrök az EKÁER-adatok kockázatelemzése alapján ellenőrizték
az M1-es autópályán Ausztria felé haladó román kamiont. A járművet mozgó kitereléssel egy pihenőhelyre vezették, ahol átnézték a szállítmány okmányait és szúrópróba-szerűen megvizsgálták a szállított árut. Több dobozban
is Emporio feliratú karórákat találtak. Az EKÁER-bejelentésben nem szerepeltek ilyen termékek, ezért a NAV munkatársai a tételes áruvizsgálat mellett döntöttek.
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A szállítmány teljes átvizsgálásakor a pénzügyőrök több mint kétezer Emporio, illetve kétszáz Brembo feliratú, szemmel láthatóan hamis karórát találtak. Becslés alapján a hamisítványokkal 164 millió forint kárt okoztak. A
NAV munkatársai a hamis termékeket lefoglalták és iparjogvédelmi jogok
megsértése miatt indítottak nyomozást.

A SZEPTEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Bolla Veronika és Jáger Kristóf András „Az idegenrendészeti- és a büntetőeljárások kapcsolódási pontjai, gyakorlati nehézségei” című tanulmányában
az idegenrendészeti eljárás kényszerintézkedési területét, vagyis a migrációs
szabályok megsértésének értékelését állítják párhuzamba a büntetőeljárással,
megvilágítva a köztük fennálló relációt és a legfontosabb kapcsolódási pontokat. Jelen tanulmányt nem gyakorló büntetőjogászok, hanem az idegenrendészeti szakterület jogalkalmazói jegyzik, s mint ilyen, leginkább a gyakorlati tapasztalatok inspirálták. Erre építve jelenik meg új szempontként annak
felismerése, hogy a büntetőeljárás és az idegenrendészeti eljárás közötti szorosabb együttműködés – a számos kapcsolódási pont okán – kifejezetten kívánatos, mivel a jogalkalmazás és a jogalkotás párhuzamos, iteratív szemléletű fejlesztése jelentősen növelheti az eljárási folyamatok hatékonyságát.
Borsa Csaba az „Egy schengeni értékelés margójára” című cikkében kifejti,
hogy feszítő kérdéskörnek számít, az EU külső határain milyen új módszerek
garantálják, hogy a belső biztonság ne sérüljön és a szabad mozgással érintett térségbe csak olyan személyek léphessenek be, akik a külső határok átlépése során átestek a megfelelő ellenőrzéseken. A szerző összegző gondolata,
hogy az ellenőrzésben érintett magyar rendvédelmi szervek jól teljesítettek a
schengeni értékelés kapcsán, és nemcsak az ellenőrzés időpontjában, hanem
a napi tevékenységük során is biztosítják a schengeni normák érvényesülését.
Hautzinger Zoltán „A migráció szabályozásának reaktív tényezői” című írásában kifejti, hogy a migráció szabályozásának reaktív tényezői azt mutatják
meg, hogy egy állam milyen módon kíván reagálni az emberi vándorláshoz
kapcsolódó, elsősorban a befogadó társadalomra káros jelenségekre. A migráció ebben a kontextusban, mint közbiztonsági vagy rendészeti kihívás jelenik
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meg. A reaktivitás ugyanakkor nemcsak a migráció káros hatásainak kiküszöbölésében keresendő, hanem mindazokban az állami válaszokban is, amelyek
révén a migráció szabályozásának alapvonalai megmutatkoznak. Minél inkább
szigorú feltételek jellemzik a beutazást, a területen tartózkodást vagy a külföldiek által végezhető egyes tevékenységeket, annál inkább kimutatható, hogy
az adott közösség számára a migráció nem feltétlenül támogatandó jelenség.
Klenner Zoltán a „Menekültek Magyarországon a második világháborút követő
és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző
időszakban” című cikkében kifejti, hogy a menekültek helyzetének rendezése a második világháború után az egyik legégetőbb kérdés volt Európában.
A háború utáni kényszermigrációs mozgások Magyarországot is érintették,
azonban hazánk a kommunista hatalomátvétel után igyekezett hermetikusan
lezárni határait, és a ki- és befelé irányuló migrációt teljes mértékig ellenőrizni, illetve – amennyiben ez lehetséges volt – visszaszorítani. Menekültek befogadására a címben jelzett korszakban mindössze néhány esetben került sor,
politikai-ideológia alapon, az állampárt legfelsőbb szinten megszületett döntését követően. Ilyenek voltak a negyvenes évek végén érkező görög, vagy a
hetvenes évek elején érkező chilei menekültek csoportjai. Ezen kis számú, jórészt baloldali-kommunista érzelmű személyeknek azonban – a korszak szerény viszonyai között – valóban felkínálták a Magyarországon hosszú távon
történő beilleszkedés esélyét. A nyolcvanas évek második felében Románia
felől érkező menekülthullám jellege, motivációja azonban egészen más volt,
és kezelésének egyfajta megoldásaként csatlakozott hazánk 1989 márciusában az 1951. évi menekültügyi egyezményhez.
Lesták Tamás a „Katonák a határon − Az Egyesült Államok fegyveres erejének
határvédelmi szerepvállalása 2018-tól” című értekezésében kifejti, hogy az
Egyesült Államok különböző haderőnemei mintegy két éve közvetlen jelenlétükkel segítik az amerikai-mexikói határon folyó határvédelmi műveleteket. A
haderő szokatlan szerepkörben történő bevetését komoly negatív kritikák érték jogi és szakmai oldalról egyaránt. A műveletek szempontjából elsősorban
azok célja, pénzügyi erőforrás igénye, valamint hatékonysága került a kritikák kereszttüzébe. Az írás röviden ismerteti a 2018-tól végrehajtott lépéseket,
kitérve a változó feladatrendszerre, valamint a jelenlegi világjárvány okozta
kihívásokra is.
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Mészáros Diána és Töttős Ágnes „A menekültek áttelepítésének múltja, jelene és jövője az Európai Unióban” című tanulmányának célja feltárni, a tanulmány címében megfogalmazottakon túl, a globális és uniós szinten ezzel
a témakörrel kapcsolatban jelenleg is napirenden lévő javaslatokat, folyamatokat. A tanulmány rámutat a nemzetközi védelemre jogosult személyeknek
közvetlenül a konfliktuszónából vagy egy tranzitországból való, szervezett
és szabályszerű módon történő áttelepítésével kapcsolatos szakpolitikai viták során felmerülő szempontokra, beleértve a humanitárius és szolidaritási
szempontok mellett az áttelepítés stratégiai jellegű felhasználását. Bemutatja
az Európai Áttelepítési Keretet létrehozni hivatott rendelettervezet javaslatait,
valamint azok tárgyalása során kialakult, egymással merőben ellentétes európai tanácsi és európai parlamenti álláspontot. A jogalkotási folyamatok mellett
a tanulmány megismerteti az olvasót az uniós szinten a tagállamok önkéntes
hozzájárulása segítségével megvalósított kétéves áttelepítési programok gyakorlatával, eredményeivel és kihívásaival is. A tanulmány végül rámutat arra,
hogy az Európai Bizottság új Migrációs és Menekültügyi Paktuma révén az
áttelepítés és egyéb szolidaritási intézkedések kérdése folyamatosan napirenden lesz az uniós migrációs és menekültpolitika tárgyalásai során.
Szuhai Ilona „Hogyan befolyásolták egyes történelmi időszakok a migráció
dinamikáját?” című cikkében kifejti, hogy a népvándorlások mindig fontos
szerepet játszottak a világtörténelemben. A fő kérdés, hogy miként határozza meg a történelem a migrációt és hogyan befolyásolja a migráció a történelmet. A migráció dinamikus folyamatát az emberi alkalmazkodás eszközének tekintik. Korábban a migrációs döntést leginkább a jobb lehetőségek
keresése motiválta, a 21. század első évtizedeiben azonban az emberek már
olyan közvetlen veszélyek miatt hagyták el otthonukat, mint az éghajlatváltozás különféle hatásai, természeti katasztrófák, az államok gyengülése, országon belüli polgárháborús helyzet, vagyis a gazdasági és a biztonsági stabilitás hiánya. A Föld népességének csupán 3,5%-a, csaknem 272 millió
személy érintett a nemzetközi migrációban, azonban ezek a vándorok egyes
kontinensekre, régiókra és néhány országra koncentrálódnak. Jelenkori történelmünket a nemzetközi mobilitás jellemzi, a nemzetközi migráció régi-új
formái láthatók, mint az ideiglenes vagy a cirkuláris migráció, azonban ezek
a jelenségek nem teljesen újak. Párhuzamos mintáik megtalálhatók a fontos
történelmi korszakokban.
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Urbán Ferenc „Az uniós migrációs adatgyűjtési rendszerek interoperabilitása” című tanulmányának célja az uniós vándorlásstatisztikai adatgyűjtő
rendszerek, illetve az adatgyűjtéseket elrendelő jogszabályi háttér ismertetése. A tanulmány tárgyalja az Európai Unióban jelenleg fennálló párhuzamos
adatgyűjtési gyakorlatot és kialakulása okát. A cikk célja továbbá a bel- és
igazságügyi együttműködéssel összefüggő interoperabilitást lehetővé tevő
rendeletek, és ezeknek az adatlekérésre, illetve adatgyűjtésre gyakorolt hatásának ismertetése. Zárásként a szerző javaslatot fogalmaz meg egy hatékonyabb uniós adatgyűjtő rendszer kialakítására az aggregált vándorlásstatisztikai adatgyűjtésekkel összefüggésben.
Vajkai Edina „A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban” című írásában kifejti, hogy az integráció biztonságiasítása rendkívül ös�szetett folyamat, hiszen a fogadó államnak egyaránt szem előtt kell tartania
saját működését, a társadalom igényeit, valamint a bevándorlók, beilleszkedni
kívánók sajátosságait is. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a bevándorlók nem csupán passzív résztvevői az integrációs folyamatnak, hanem aktívan reagálnak a feléjük irányuló előítéletekre és attitűdökre egyaránt. Pont
emiatt kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az integráció biztonságiasítása ne tévesszen célt, azaz ne az ellenkező hatást érje el. Franciaországban
a történelmi és földrajzi vonatkozások miatt kiemelt szerepe van a migrációs, és ezáltal az integrációs kérdéseknek, mivel az országban a bevándorlók
össztársadalomhoz viszonyított aránya jelenleg is 9% körül mozog.
E havi interjúnk is szervesen kapcsolódik a szeptemberi szám tematikájához,
ugyanis dr. Kiss Attila r. dandártábornokkal, az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság vezetőjével készült, akivel Hornyik Zsuzsanna beszélgetett.
Főigazgató úr részletekbe menően mutatta be a szervezet kialakulásának főbb
állomásait, a tavalyi év során történt arculatváltás körülményeit.
Szeptemberi lapszámunkban Fantoly Zsanett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensének köszöntőjét adjuk közre az érdeklődök számára a
„Büntető eljárásjog a humanizmus szemléletrendszerében” címmel, amely
az idén százéves Király Tibor akadémikus tiszteletére készült.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Tudományos Tanácsának
konferenciája
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Tudományos Tanácsa 2020.
június 30-án konferenciát tartott az OIF hatáskörébe tartozó, harmadik országbeli állampolgárokat érintő engedélyezési eljárások egyszerűsítésének
lehetőségeiről.
A konferencia témáját az élet diktálta, hiszen a megnövekedett külföldi
munkavállalók száma indokolttá tette a minél gyorsabb eljárások lefolytatását. A konferencia megrendezését több hónapos kutatómunka előzte meg,
ennek keretében modellezték az egyes engedélyezési eljárásokat a kérelem
beadásától kezdve, a döntés közléséig. Kutatták az elhagyható vagy módosítható mozzanatokat, az adminisztráció egyszerűsítésének és digitalizálásának lehetőségeit. Elemezték, értékelték az informatikai rendszer összhangját az igazgatási gyakorlattal. Az előkészítő munkálatok eredményeit a
konferencia előadói prezentációkban összegezték és javaslatokat is megfogalmaztak.
Bemutatták a táncoló jelzőlámpát
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pannon Egyetem közös
közlekedésbiztonsági projektet indított.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pannon Egyetem Táncoló
Jelzőlámpa elnevezésű közös projektjét 2020. augusztus 17-én 10 órakor
mutatták be Balatonalmádi központjában. A rendezvényt dr. Fellegi Norbert
rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nyitotta meg, majd röviden bemutatta a közös munka előzményeit. A Pannon
Egyetem rektora, dr. Gelencsér András a projekt megvalósulásának technikai részleteit ismertette az érdeklődőkkel. A Pannon Egyetem fejlesztőinek célja az volt, hogy arra ösztönözzék a gyalogosokat, várják meg, amíg
biztonságosan át tudnak kelni az úton, a várakozásuk közben táncolhatnak,
mozgásukat az eszköz pedig kivetíti a közúti jelzőlámpára, amin egy pálcikaember táncol. A szerkezet mobil, így a jövőben minél több helyszínen bemutatható. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának szakemberei
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és hallgatói szakértelmének és munkájának köszönhetően, illetve a Veszprém Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által beszerzett eszközökkel sikeresen megvalósult a Táncoló Jelzőlámpa projekt.
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Jogalkotástan
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi mesterképzésén tankönyvként használják majd a Jogalkotástan című művet, amelyet a napokban mutattak be az intézményben. A többségében az egyetem oktatói által írt hiánypótló kiadvány a jogszabályok és jogi normák teljes életciklusát kíséri végig.
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Jelen tankönyv a közigazgatási mesterképzési szakon oktatott Jogalkotástan kurzus hallgatói számára készült. E tárgy oktatása 2014 őszétől történik
a jelenlegi tankönyv struktúrája szerinti formában, egy féléves kurzus keretében. A Jogalkotástan kurzus – jogi dogmatikai, illetve kodifikációelméleti
tanulmányokra épülő – főelőadása mellett gyakorlati ismeretek oktatása is
zajlik ugyanezen tárgy keretein belül. Ez a megosztás lehetővé teszi, hogy a
közigazgatási mesterszakos hallgatók egyrészt elsajátíthassák a jogi normák
felépítésére, illetve a jog praktikus működésére vonatkozó ismereteket (melyek nélkül nem lehetnének tisztában a megalkotandó normaszöveg tényleges hatásaival, annak gyakorlati következményeivel), másrészt a jogszabályszerkesztésre vonatkozó (akár tételes jogi, akár azon kívüli) technikai
követelményeket is megismerhessék. Utóbbi érdekében a tankönyv számos
példát mutat be arra, hogyan helyes és hogyan nem helyes a jogszabályokat
(azok tervezetét) megszövegezni, ezzel is segítve a hallgatókat abban, hogy
az absztrakt módon megfogalmazott jogalkotástechnikai követelményeket a
gyakorlatban is alkalmazni tudják majd.
Szerkesztő: Tóth J. Zoltán.
Megjelenés: 2019.
Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, 360 o.
Forrás: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15023/678_Jogalkotastan.pdf;jsessionid=7DB6642C4B443F4A666BFDC8882A099A?sequence=1

A magyar börtönügy története
A kötet az első tankönyvi kísérlet a hazai börtönügy történetének átfogó feldolgozására, amelyet elsősorban az egyetemi szintre emelkedett büntetés-végrehajtási szakmai képzés igényeinek megfelelően készítettek a szerzők. A
tankönyv a szakma történelmi gyökereinek, a szabályozás, a tudományos
gondolkodás, a szervezet- és intézményrendszer, illetve működésének bemutatásával a börtönügyről rendelkezésre álló ismeretanyag elmélyítéséhez járul hozzá. Előkészíti, valamint megkönnyíti a hatályos szabályozás és reáliák
megértését, feldolgozását. E könyv a szakmában dolgozók és az érdeklődők
számára is eligazodást nyújthat. Elősegítheti a büntetés-végrehajtás szakmai
jellegének erősítését, azt, hogy a börtön, amely intézmény korábban csak az
elvonásokra, a fogvatartottak mély alávetésére vagy csupán őrzésükre helyezte
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a hangsúlyt, mára az elítéltek készségeinek és képességeinek fejlesztésére is
irányítsa erőforrásait, javítva a fogvatartottak társadalomba visszatérésének
esélyét, valamint lehetőséget kínálva önmaguk megváltoztatására.
Szerzők: Lőrincz József – Mezey Barna.
Megjelenés: 2019.
Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, 175 o.
Forrás: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12925/A_magyar_
bortonugy_tortenete_2019.pdf?sequence=6

FOLYÓIRATOK
Police Practice and Research 2019/11.
Mentális egészségügyi tünetek szisztematikus áttekintése szélsőséges traumatikus hatásokat átélt rendőrtiszteknél
A magas kockázattal és erőteljes stresszhatással járó rutin rendőri munkán túlmenően sok rendőrtisztet érhet természet okozta (például hurrikánok) vagy
emberi cselekmények következtében fellépő (például terrortámadás vagy repülőgép szerencsétlenség) erőteljes sokkhatás vagy katasztrófa is. Ezek a hatások számos ellenhatást válthatnak ki, köztük poszttraumatikus stressz-rendellenességet (PTSD), akut stressz-rendellenességet, erőteljesebb depressziós
zavart és szorongásos rendellenességet. A szélsőséges események következtében keletkező rendellenességek okozta terhelés megértése és pontos felmérése a rendőri szerveknél vagy egyes rendőrtiszteknél igen kritikus a politikai
döntéshozók és a szolgálatot ellátni szándékozók, illetve ellátók vonatkozásában is. Ez a szisztematikus felmérés elemzi a súlyos katasztrófákkal kapcsolatban létező kutatásokat annak érdekében, hogy elősegítse számunkra a
helyzet megértését, valamint azt, hogy a szélsőséges események milyen hatással vannak a rendőrtisztek mentális egészségére. Az említett esetekben az
eredmények eltéréseket jeleznek a mentális rendellenesség mértékében, jóllehet néhány egyértelmű tendencia megállapítható ezekkel kapcsolatban. Átalános érvényű, hogy a PTSD aránya alacsonyabb a rendőrtisztek körében,
mint az azonos katasztrófában érintett civileknél, és alacsonyabb, mint más
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foglalkozásoknál. Ez kétségtelenül jelzi a rendőri szervek tagjainak rugalmasságát és edzettségét, ami felkészítette őket erre a munkára. A tanulmányok azt
is kimutatták, hogy a jelzett rendellenességek tovább növekedhetnek egyes
csoportok esetében az események után hosszabb idő elteltével is. Ez is azt
jelzi, hogy a mentális egészséget segítő intézkedésekre az események bekövetkezte után, a későbbiekben is szükség van.
Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2019.1689129

International Journal of Disaster Risk Reduction 2020/8.
Rendőrségi eljárások pandémia esetén: a rendőrség bevált gyakorlatának szisztematikus áttekintése a Covid19 veszélyhelyzetben
A Covid19 világjárvány soha nem látott kihívást jelentett a rendőrségek számára világszerte. E kihívások fényében a cikkben olvasható felülvizsgálat
célja megérteni, hogy a katasztrófák és a közegészségügyi vészhelyzetek rövid és hosszú távon milyen hatást gyakorolnak a rendőri szervezetekre és a
tisztviselőkre. A szerzők összesen 72 tanulmányt vizsgáltak a természeti katasztrófák és közegészségügyi vészhelyzetek vonatkozásában, amelyek elsősorban a rendőri munkára összpontosítottak. Átfogó áttekintés után összegyűjtötték és elemezték a szakirodalomban azonosított leggyakoribb kérdéseket
és bevált gyakorlatokat, majd megvitatásra kerültek azok a jó gyakorlatok,
amelyek a speciális vészhelyzetek rendezésével összefüggésben alkalmazhatók. A tanulmány négy kérdéskategóriát azonosít: a rendőrség és a közösség
kapcsolata, a tisztviselők mentális egészsége és jóléte, a szervezeten belüli
kihívások, valamint a rendőri szervek közötti együttműködés hatékonysága.
A szerzők az elemzések alapján a Covid19 járvány kitörésének megelőzéséhez és kezeléséhez releváns ajánlásokat fogalmaznak meg a rendőri szervek
tisztségviselői számára.
Forrás: https://www.researchgate.net/publication/343767920_Policing_in_Pandemics_A_
Systematic_Review_and_Best_Practices_for_Police_Response_to_COVID-19
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Pro Futuro 2020/1.
A mesterséges intelligencia fogalmának polgári jogi értelmezése
A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a mesterséges intelligencia fogalma hogyan nyerhet értékelést a polgári jog területén. A témát számos szerző
vizsgálja világszerte, s sürgetik annak mielőbbi jogi szabályozását, hiszen a
terület napról-napra egyre gyorsabban fejlődik, amivel a jog nem tud lépést
tartani. Az egyének védelme érdekében pedig kiemelkedően fontos, hogy a
fogalom jogi értékelést nyerjen. Ennek első lépése lehet a definíció polgári
jog általi meghatározása.
Forrás: file:///C:/Users/szabo.csaba/Downloads/7551-Cikk%20sz%C3%B6veg-14679-1-10-20200723.pdf

Statisztikai Szemle
Hagyományos és online tanulási preferenciák a felsőoktatásban – A Covid-járvány kihívásai
A Covid19 világjárvány az ajtók bezárására és a hallgatók ajtón kívül tartására kényszerítette az egyetemeket. Ennek ellenére az igény a hallgatók oktatására továbbra is fennállt. Az online oktatásra történő gyorsított ütemű átállás
nagy kihívás elé állította a magyar felsőoktatást. A szerzők a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2020 márciusában végezték kutatásukat, és
arra keresték a választ, miként lehet fenntartani az oktatás folytonosságát és
a szolgáltatás minőségét ebben a helyzetben. Tanulmányukban a felsőoktatás online, távolléti oktatásra való átállásával kapcsolatos hallgatói felmérés
eredményeit mutatják be. Az alkalmazható eszközök, platformok, szoftverek,
alkalmazások száma szinte végtelen, mindegyik rendelkezik előnyökkel és
hátrányokkal is.
Az intézmények egyik fő feladata, hogy megtalálják a hallgatóik tanulási
szokásaihoz illeszkedő optimális kombinációt. Az ezzel kapcsolatos primer
kutatást (online kérdőíves lekérdezés) a távolléti oktatás megkezdése előtt
folytatták le a szerzők. Vizsgálatuk tárgyát a hallgatók járvány előtti tanulási szokásai és infokommunikációseszköz-használata, valamint a távolléti
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oktatásban alkalmazható megoldásokkal szembeni preferenciák képzik. A teljes sokaságot az egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló aktív hallgatók
jelentették, és a populáció 69,4%-a válaszolt az általuk feltett kérdésekre. Az
adatok többváltozós statisztikai elemzése után, az eredmények ismeretében,
a hallgatói vélemények alapján legjobbnak talált megoldásokra vonatkoznak
javaslataik képzési szintek, nemek, képzési formák és tantárgytípus szerint.
Forrás: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2020/2020_07/2020_07_839.pdf

OKTÓBERI ELŐZETES
Az októberi lapszámba tervezett cikkek:
Herman Szilárd: Fiatalkorú a büntetőjog bírói gyakorlatában – A fiatalkorúak bírósága.
Petruska Ferenc: A civil életbe visszailleszkedés jogi háttere az Egyesült
Királyságban.
Zsigmond Csaba: A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig.
Sorbán Kinga: A bosszúpornó és deepfake pornográfia büntetőjogi fenyegetettségének szükségességéről.
Faggyas Attila: A terrorizmus, mint katasztrófa. A magyar és az európai terrorelhárító egységek első reagáló képességeinek alakulása a harctéri ellátás
szempontjából.
Windt Szandra: Az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak hasonlóságai és különbségei.
Tóth Tamás: A Büntetés-végrehajtási Szervezet sikeres védekezése a koronavírussal szemben
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Szabó László András: Magyarország és a nyugat-szaharai válság (könyvismertetés)
Októberi interjúnk dr. Garamvölgyi László rendőr dandártábornok úrral, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójával készült, a téma
pedig nem más volt, mint a legszélesebb értelemben vett bűnmegelőzés, annak jelenkori lehetőségeinek számbavételével.

ELÉRHETŐSÉGEK
- Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.
- E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu
- Facebook: @belugyiszemle
- Telefon: +36 (26) 795-900; BM: 24-600, 24-611
- Weblap: https://belugyiszemle.hu/
- OJS: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index

ZÁRSZÓ
2020 szeptembere bevonul a különleges hónapok sorába. Talán az iskolás gyerekek és szüleik várják legnagyobb izgalommal, hogy mit hoz az idei tanévkezdés. Nem olyan lesz, mint eddig volt, az bizonyos. Az újtól azonban jobb
nem félni, inkább igyekezni kell kihasználni az újonnan kialakult helyzet adta
lehetőségeket. A Belügyi Szemle szerkesztősége mindent megtesz annak érdekében, hogy lehetőségeihez képest továbbra is kiszolgálja olvasóit, honlapján látogatóit. Aktuális, érdekfeszítő, új tudományos és szakmai kutatásokról,
felfedezésekről számoljon be hírlevele oldalain, illetve weboldalán egyaránt.
Reméljük, valamennyi olvasónk talált újdonságot, érdekességet e havi hírlevelünkben, amelynek olvasásához jó szórakozást kívánunk.
Szerkesztőség

