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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„Legyen a tudomány az iránytű mindenki számára!”
									
Freund Tamás
Minden év november hónapja a Magyar Tudomány Ünnepe. A Magyar Tudományos Akadémia 1997 óta emlékezik meg e jeles eseményről. Hivatalosan 2003 óta kerül sor minden év november 3-án az ünneplésre, azon a napon,
amelyen gróf Széchenyi István 1825-ben felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezzel járult hozzá a Magyar
Tudományos Akadémia megalapításához. Az Országgyűlés a 2003. évi XCIII.
törvénnyel ezt a napot a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította kimondva,
hogy a tudomány társadalomban betöltött szerepe kiemelkedően fontos, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenység elismerésre
és kiemelkedő támogatásra méltó. Szerencsére nincs szégyenkezésre okunk,
kiváló hazai tudósokban, tudóspalántákban bővelkedünk. Számos tudományterületen a világ élvonalához tartozunk. Nincs annál felemelőbb érzés, mint
amikor a tudomány kutatási eredményeivel, igazolt kísérleteivel a gyakorlati
életet szolgálja. A Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnökének feltett
szándéka, hogy minél több tudományterületen összekapcsolja a tudós világot az élet számos szegmensével. Szorgalmazza, hogy a tudomány és annak
művelői újra visszanyerjék megbecsült helyüket a mai társadalomban, és átérezzék, mekkora felelősségük van a fiatal generációk, de a társadalom egésze
felé is. A tudomány hónapja remek alkalom a fiatalok, idősek megszólítására
egyaránt, ilyenkor megnyílnak az egyetemek, kutatóintézetek, kísérleti műhelyek, bár idén – tekintettel a járványhelyzetre – csak virtuálisan. Azonban
ennek is megvan az előnye. A digitális átállással „fényéveket” haladtunk előre a technológiai fejlődés útján, számtalan fejlesztés valósult meg, amelyekre
eredetileg minden bizonnyal többet kellett volna várnunk. Az online világnak
köszönhetően lényegesen többen vehetnek részt egy-egy rendezvényen a tudomány ünnepe eseménysorozaton. Olvasóinkat is csak biztatni tudjuk, hogy
éljenek a lehetőséggel és vegyenek részt minél több virtuális konferencián.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Belügyi Szemle honlap fejlesztése, angol nyelvű különszámok
A 2019 decemberében elindult honlapunk beindítását több hónapos előkészületi munka előzte meg. A fejlesztésben résztvevők mind a szerkesztőség,
mind a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) részéről igyekeztek minden körülményre, elvárásra figyelemmel elkészíteni a weblapot.
A sok fáradságos munkának meglett az eredménye. Nemcsak a látogatottság
magas száma – bár ez a leginkább mérhető – a fokmérője a sikernek, hanem
a minőségi ellenőrzéseken kapott pozitív visszajelzés is. A Belügyi Szemle
weboldala hatósági felülvizsgálaton esett át, ahol mindenben megfelelt a
technikai elvárásoknak, elsők között az akadálymentesítési követelménynek. Fél év működés után, összegezve a használat során észlelt tapasztalatokat, újabb fejlesztési csomagot állítottunk össze a még inkább felhasználóbarát kialakítás érdekében. A közel kétszázezres látogatottságunk, aktív
felhasználóink egyre növekvő száma inspirál bennünket az újabb ötletekre,
és megerősít bennünket abban a hitben, hogy nem hiábavaló az a szakmai
munka, amelyet végzünk.
A Belügyi Szemle történetében a 2020-as esztendővel eljutottunk egy újabb
mérföldkőhöz. A honlap fejlesztésen túl több angol nyelvű különszámmal
büszkélkedhetünk ebben az évben. Ezek az online kiadványok ugyanúgy
rendelkeznek ISSN azonosítóval, a bennük megjelenő publikációk ugyanolyan értékkel bírnak, mint a printszámban közzétett cikkek. Az online angol nyelven történő megjelenés előnye, hogy szélesebb olvasóközönséghez
jutnak el az itt megjelenő tudományos cikkek, egyben utat nyit a határainkon átnyúló tudományos világ felé. Angol nyelvű különszámainkkal végérvényesen bekapcsolódtunk a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe.
A Belügyi Szemle csatlakozik a Creative Commons
nemzetközi licence rendszerhez
E havi cikkeink kezdő oldalán egy új ikon kerül elhelyezésre, amelynek használatával a Belügyi Szemle csatlakozik a Creative Commons nemzetközi licence rendszerhez. Ennek értelmében az Attribution-NonCommercial-NoDerivs
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(CC-BY-NC-ND) licenc alkalmazásával biztosítjuk, hogy a tanulmányok
szövegét változatlan formában, kereskedelmi felhasználás mellőzésével az
arra jogosultak felhasználhassák.

A Creativ Commons egy közhasznú társaság, amely különböző licenc-szerződéseket kínál, amelyekkel a szerzők munkáik felhasználási jogait biztosítják a nyilvánosság számára. A licencszerződések az interneten szabadon hozzáférhetők és kompatibilisek a különböző webes alkalmazásokkal.
A Creative Commons fontos szerepet játszik az Open Access tudományos
mozgalomban, amely a tudományos kutatásokat és folyóiratokat szélesebb
körben teszi elérhetővé a világhálón. A világ legnagyobb nyílt hozzáférésű
tudományos kiadói mind CC licenceket használnak tartalmuk online közzétételéhez és szabad felhasználásához.
NAV-híradó
Példákkal segít a NAV
Kinek, mikor, mennyi kedvezmény jár az adóból? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa a személyijövedelemadó-kedvezmények kiszámításában segít a családoknak, friss házasoknak, sokgyermekes édesanyáknak
és a súlyos betegséggel küzdőknek. A Kedvezmények példatára sorról sorra,
rubrikáról rubrikára mutatja be a bevallás helyes lépéseit. Segítségével valamennyi adózó megtalálhatja a saját élethelyzetéhez legközelebb álló példákat,
és az utolsó fillérig kihasználhatja az adójából érvényesíthető kedvezményeket. A példatár elérhető a NAV honlapján.
Háromszázmilliós villából vitték el az építési vállalkozót
Luxuskörülmények között élt az a vállalkozó, aki társaival adócsaló építőipari
céghálózatot működtetett. A számlagyár 433 millió forint kárt okozott a költ-
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ségvetésnek. A NAV bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési
csalás miatt nyomoz.
A pest megyei bűnszervezet egy héttagú, látszólag építőipari tevékenységet
végző céghálózatot irányított. A láncolatba épített cégek valós munkavégzése elenyésző volt, kifejezetten fiktív számlázásra, bűncselekmények elkövetésére alapították őket. A céghálón összesen csaknem 4 milliárd forintot futtattak át, a társaságokhoz beérkező összes pénzt már az utalások napján vagy
másnap készpénzben felvették.
A fiktív számlákkal a befogadó vállalkozások jelentősen csökkenteni tudták áfa- és társaságiadó-költségeiket, a bűnbanda működése így összesen 433
millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A kár majdnem teljes egészében megtérült az akcióban, a bűnszervezet irányítójának 355 millió
forint értékű luxusingatlanán túl egy rejtett széfből 7,5 millió forint készpénzt,
három gépjárművet és céges számlapénzeket is biztosítottak a nyomozók.
A rajtaütés napján hetven pénzügyi nyomozó és pénzügyőr dolgozott három
megyében, huszonnégy helyszínen. Összesen hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül a bűnszervezet vezetőjét, két további tagot, valamint
az őket segítő könyvelőt is őrizetbe vették. A Pécsi Járásbíróság elrendelte
mind a négy személy letartóztatását.
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54 millió forintot érő hamis parfümöt szállított
A NAV munkatársai közúti ellenőrzés közben egy járműben 2400 hamis márkajelzésű parfümöt találtak.
A pénzügyőrök az M7-es autópályán ellenőrizték azt a teherautót, aminek a
rakterében jelöletlen kartondobozokban 2400, különféle márkajelzésű (Paco
Rabanne, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel, Versace, Carolina Herrera) hamis parfümöt találtak. A sofőr elmondása szerint az árut Romániából
Olaszországba vitte volna.
A NAV munkatársai az 54 millió forint értékű hamis illatszereket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál.
Rendszám nélküli kisbuszban szállította a dohányt
A NAV munkatársai 311 kilogramm vágott dohányt és megközelítőleg másfél
tonna leveles dohányt foglaltak le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A pénzügyőrök Kékcsén, közúton ellenőriztek egy rendszám nélkül közlekedő mikrobuszt. A járművet átvizsgálták, a raktérben vágott- és leveles dohányra, illetve egy vágógépre bukkantak. A sofőr lakhelyén is vizsgálódtak
a pénzügyőrök, ahol további, vágásra előkészített több száz kilogramm leveles dohányt találtak.
A mintegy másfél tonna, megközelítőleg 31 millió forintot érő füstölni valót lefoglalták, a tulajdonos ellen pedig költségvetési csalás miatt feljelentést
tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. A másfél tonna dohányból mintegy 70
ezer doboz cigarettát állíthattak volna elő.

A NOVEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Korinek László az „Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz” című írásában jobbító szándékkal fogalmazza meg szakmai és tudományos meglátásait a 2019-ben megjelent Rendészettudományi szaklexikonnal kapcsolatban.
Merkl Zoltán „A rendészeti igazgatás egyes aspektusai a különleges jogrendben” című írásának fő témája a minősített, illetve különleges jogrendben
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megvalósuló igazgatás. Bemutatásra kerülnek rendészeti és közigazgatási
szervek, valamint, hogy ezen időszakokban hogyan jelenik meg a rendészet
oldalán a védelmi, illetve az igazgatási tevékenység.
Kovács Gábor „A rendészeti vezető mesterképzés múltja, jelene és fejlődése”
című tanulmányában a 2012-ben alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyik jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben létrehozott
rendészeti vezető mesterképzési szak fejlesztésének főbb állomásairól nyújt
átfogó képet, részletesen bemutatva a szakon végzett oktató- és kutatómunkát.
Gárdonyi Gergely, Metzger Máté és Újvári Zsolt „A fotogrammetria kriminalisztikai célú alkalmazása: helyszínek, holttestek, tárgyak rekonstrukciója három dimenzióban” című írásukban kifejtik, hogy a fotogrammetria
– amely az objektumok fényképfelvételek felhasználásával történő háromdimenziós rekonstrukcióját lehetővé tévő technológia – egyre gyakrabban merül fel a nemzetközi szakirodalomban a 3D lézerszkennelés alternatívájaként.
A módszer, amely speciális eszközt nem igényel, és amelynek alkalmazására
a bűnügyi technikus is képes, alkalmas lehet helyszínek, holttestek, valamint
egyes tárgyak háromdimenziós, kriminalisztikai célú rögzítésére is. Az így
készült háromdimenziós modelleket mind a bűnüldöző szervek, mind pedig
a bíróság vagy akár az igazságügyi szakértők is felhasználhatják a helyszínek
és az egyéb rekonstruált objektumok megtekintésére. A módszer a jövőben
alkalmas lehet oktatási célokra, bűnügyi nyilvántartásba vételre vagy akár
helyszíni kihallgatások, illetve más bizonyítási cselekmények foganatosítására is. A magyar jogi szabályozás, valamint a jelenleg kidolgozás alatt álló
európai szabványok tükrében előre láthatólag nincsen akadálya a fotogrammetriai eljárások gyakorlatban történő alkalmazásának.
Cserny Ákos és Christián László „Gondolatok a (sport)rendezvények biztonságának fokozásához” című írásukban bemutatják, hogy a sportesemények
biztonságos lebonyolításának egyik garanciális eleme a rendezvények biztosítása, ami a hazai és nemzetközi sportélet egyik kiemelt feladata. A rendfenntartás, a biztonság megteremtése napjainkban ugyanakkor meglehetősen
összetett, többszereplős feladat, melyben az állam elvesztette monopolhelyzetét a magánbiztonsági szektor megjelenésének köszönhetően. A tanulmány
arra mutat rá, hogy Magyarországon az intézményes szakmai képzések hiánya
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következtében a sportlétesítményekben megfelelő biztonsági ismeretekkel
rendelkező szakemberek képzettsége messze elmarad a kívánatos szinttől.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvénybiztosítás szakmai minőségének alacsony színvonala a sport- és egyéb rendezvények tekintetében jelentős kockázati tényező, különösen egy olyan időszakban, amikor a vizsgált
szektor – a jövőbeli fejlesztési irányokat tekintve – kiemelt prioritást élvez.
Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia, Erdei Attila és Grotte Judit „A biztonság
szerepe a kötöttpályás közösségi közlekedésben Budapest agglomerációjában”
című tanulmányukban a hazai vasút és a MÁV-START Zrt. rövid bemutatására, a MÁV-HÉV és a kezelésében működő helyiérdekű vasutak ismertetésére, valamint a vasúton megjelenő bűncselekmények, különös tekintettel az
utazó személyzet, a jegyvizsgálók bántalmazására vonatkozó helyzetvizsgálatok értékelésére törekednek, kiemelve annak hatásait a kötöttpályás közlekedési rendszerek biztonságára a budapesti agglomerációban.
Erdős Ákos „Az árnövelő adójogi intézkedések eredményessége a 13–15 éves
fiatalok dohányzási szokásainak változása tükrében Magyarországon” című
tanulmányában kifejti, hogy egyes vélekedések szerint a dohányzás visszaszorítását szolgáló jogi eszközök egyik leghatásosabb és legköltséghatékonyabb módjának a dohánytermékek árát növelő adószabályokat tekinthetjük.
A tanulmány célja megvizsgálni, hogy Magyarországon az elmúlt években a
dohánytermékek árát folyamatos növelő adójogi intézkedések milyen hatást
gyakoroltak a 13–15 éves fiatalok dohányzási szokásaira. A vizsgálat során a
Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (GYTS), valamint az Iskoláskorú
gyerekek egészségmagatartása (HBSC) című kutatássorozatokban szereplő
29.535 fiatal dohányzási szokásait leíró adatok kerülnek elemzésre a 2002 és
2016 közötti időszak vonatkozásában. A kutatásban összevetésre kerülnek a
dohánytermékek árát növelő jövedéki adó mértékében és a fiatalok dohányzási szokásaiban beállt változások a 2002 és 2016 közötti időszakban, továbbá következtetések kerülnek felvázolásra ezek egymásra gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatosan.
Bárdos Zoltán könyvismertetésében a Kondorosi Ferenc és Sereg András szerkesztésében megjelent „Noé galambja – megjavul-e az emberiség a járvány
után? (Merre repül a madár?)” című tanulmánykötetet mutatja be. A szerző
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recenziójában kifejti, hogy a tanulmánykötet szerkesztői igazán sokszínű, változatos nézőpontú szerzői gárdát toboroztak aktuális, jószerivel mindenkit
izgató kérdéseik megválaszolására. A könyv megszületése a napjainkban az
egész emberiséget érintő koronavírus-járvány hatásaival van összefüggésben. A tanulmánykötet szerzői azzal a fontos kérdéssel kívántak foglalkozni,
hogy a koronavírus ellen hogyan lehet védekezni, lehetséges-e a veszély elhárítása, és a minden kontinensre kiterjedő pandémia hogyan befolyásolja a
világ menetét. A kötet szerzői szakterületeiken keresik a választ és adnak erőt,
mit is kell tenni a világ, az emberiség, de akár mikrokörnyezetünk érdekében,
hogy bízzunk a közös cselekvés erejében.
Novemberi lapszámunk interjúja Prof. dr. Blaskó Béla nyugállományú rendőr vezérőrnagy, egyetemi tanárral készült, aki augusztus hónapban töltötte
be 70. életévét. Eme jeles alkalomra ünnepi kötet került kiadásra, amelyben
barátai, pályatársai és tisztelői foglalták írásba emlékeiket és gondolataikat.
Az interjúban arról kérdeztük professzor urat, hogyan indult a rendőri pályafutása, kik voltak azok a meghatározó személyek, akik az oktatói és a tudományos terület felé orientálták, de szót ejtünk a szakmai bakancslistáról, valamint a zene szeretetéről és a jogtudomány fontosságáról. Professzor úrral
Szabó Csaba rendőr alezredes beszélgetett.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
III. Kiberbiztonsági Játs(s)zMa
A Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet közös
szervezésében harmadik alkalommal került megrendezésre a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa elnevezésű vetélkedő, mely az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának kiemelt eseménye. A 2020. évi vetélkedőt
dr. Szabó Hedvig nb. vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója és dr. Sabjanics István, a BM Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály vezetője nyitotta meg. A vetélkedő rangját jelzi, hogy az eseményt szakmailag a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint
a PricewaterhouseCoopers Kft. (PwC) támogatta.
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A kétnapos vetélkedő első napjára a belügyi-rendészeti ismereteket és a
vízügyi ismereteket oktató köznevelési intézmények, valamint a rendészeti
technikumok tanulóit, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit
várták a szervezők. A második napra a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek által delegált résztvevők jelentkezhettek.
A vetélkedő játékvezetője Keleti Arthur, az Önkéntes Kibervédelmi Ös�szefogás alapító elnöke volt. A csapatok a BTT Digitális Biztonságtudatosság Munkacsoport vezetője, prof. dr. Rajnai Zoltán vezette zsűri előtt mérték
össze tudásukat. A zsűri tagjai: dr. Bencsik Balázs, Gyimesi Csaba és dr.
Krasznay Csaba volt.
A csapattagoknak átlagos informatikai, felhasználói ismeretekkel kellett
rendelkezniük. A digitálisan megrendezett versenyen a csapatok számos izgalmas feladatban mérhették össze tudásukat, többek között a PwC Hungary
információbiztonsági szabadulószobájában.
Az első nap versenyének helyezettjei: I. helyezett: Technő (Miskolci Rendészeti Technikum); II. helyezett: WannaCry (Nemzeti Közszolgálati Egyetem); III. helyezett: Csillag (BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum).
Az önálló belügyi szervek csapatai közül első helyezést ért el az IdomAcél
(IdomSoft Zrt.), második helyezést ért el a KOK (BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ), harmadik helyezést értek el holtversenyben a Rébuszok
(Alkotmányvédelmi Hivatal) és a TIBEK Trinity (Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ).
A verseny győztes csapatának jutalma a vándorkupa, amely minden évben
a nyertesnél marad, és a következő évben adja tovább.

A vándorkupa
(Fotó: www.bm-tt.hu)

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának csapata
(Fotó: BvOP)
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Fiatal kutatók a kiberbiztonságról
A kiberbiztonsági tudatosság növelését célzó programsorozat második állomásán az NKE hallgatói mutatták be kiberbiztonsággal kapcsolatos kutatásaikat, melyeket az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében végeznek. A
Kiberbiztonsági Kutatóintézet által szervezett esemény házigazdája Bányász
Péter, a Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék adjunktusa volt, aki motivációjukról és kutatási eredményeikről kérdezte a résztvevőket. Szakos
Judit disszertációjában az üzleti inkubáció állami támogatásával foglalkozik.
A doktorandusz hallgató szerint az innováció nemcsak a vállalkozói sikerből
fakad, hiszen az állam is jelentősen támogatja ezt a tevékenységet. Kiemelte,
hogy például a Szilícium-völgy kialakításában is nagy szerepet vállalt az
állam. Az online beszélgetés során számos olyan téma került szóba, amely
az emberek mindennapjaira is hatással van: Nimsz Vivien a társkereső alkalmazások biztonsági kockázatairól beszélt, Katona Gergő a koronavírus
kibertérre gyakorolt hatását vizsgálja, míg Boglyos Sándor kutatásával arra
keresi a választ, miképpen tudja az e-sport népszerűsíteni a fiatalok körében
a Magyar Honvédséget. Hankó Viktória a drónok (pilóta nélküli légi járművek) adatvédelmi hiányosságait tárta fel. Elmondása szerint nem mindegy,
hogy ki, hol és milyen szándékkal repteti a drónját. „A legnagyobb probléma velük a nem megfelelő adatkezelés, így bárki tudtán kívül áldozata lehet
a megfigyelésnek” – fogalmazott a hallgató. A témák sorából nem maradhatott ki a sokat vitatott 5G kérdésköre sem: Lendvai Tünde és Szőke Ágoston
a vezetéknélküli távközlési hálózatok 5. generációjának biztonsági kihívásait vizsgálják, s többek között elmondták: „a magas adatátviteli sebesség új
távlatokat nyit meg a virtuális valóságban”. A beszélgetés egyebek mellett
rávilágított arra, hogy az 5G miként segítheti elő az okosvárosok, okos mezőgazdaság, az ipari automatizáció vagy a távműtétek megvalósulását.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Büntetőjog a gyakorlatban
Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban
való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési
gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a
bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve
a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a
bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig
egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, s a jelenkori elméleti és gyakorlati
problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.
Szerző: Pallagi Anikó, Polt Péter, Schubauer László
Megjelenés éve: 2020
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/
buntetojog-a-gyakorlatban/

New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe
A Comparative Perspective By Zoltán Szente, Fruzsina Gárdos-Orosz
Copyright Year 2018
Megjelent a Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina által szerkesztett New
Challenges to Constitutional Adjudication in Europe ‒ A Comparative Perspective című kötet puha kötésű változata a Routledge kiadónál
Először 2018-ben adta ki a neves brit Routledge kiadó a Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina által szerkesztett New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe – A Comparative Perspective című kötetet.

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

14

II. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Most, két évvel később – az élénk érdeklődésre való tekintettel – a kiadó úgy
döntött, a könyvet puha kötésű és e-book formátumban is elérhetővé teszi.
A kötet azokat az új kihívásokat helyezi középpontba, amelyekkel az elmúlt
évtizedben az alkotmánybíróságoknak meg kellett birkózniuk. A pénzügyi világválság, a terrorizmus új hullámai, a tömeges migráció, és több más, országspecifikus probléma jelentős hatással volt az alkotmányosság korábbi, jól kidolgozott standardjaira és bírói konstrukcióira. Az egyes tanulmányok szerzői
azt vizsgálják, hogy ezek az új, korábban ismeretlen társadalmi, gazdasági és
politikai problémák hogyan hatottak az alkotmánybíráskodásra Európában. Mivel a nemzeti bíróságok e kihívásokra adott válaszainak meg kell felelniük az
EU-jognak, bizonyos esetekben pedig az általános nemzetközi jognak, az elemzés kiterjed az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai
Bíróságának vonatkozó joggyakorlatára is. A kötet egyes fejezetei ‒ tíz országra kiterjedő esettanulmányokban ‒ egységes elemzési keretben vizsgálják az
említett globális kihívásokra adott (alkotmány)bírósági válaszokat. Emellett az
alkotmányjog nemzetközileg ismert szakértői napjaink közös európai alkotmányos problémáit újszerű kutatási módszertan szerint elemzik. Végül egy összehasonlító tanulmány a többszintű alkotmányosság hatásait és a legfontosabb
európai tendenciákat mutatja be.
Forrás: https://jog.tk.mta.hu/hirek/2020/08/megjelent-a-szente-zoltan-es-gardos-orosz-fruzsina-paperback
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FOLYÓIRATOK
Magyar Tudomány 2020/10
Tematikus összeállítás.
Verseny és teljesítmény a felsőoktatásban: hogyan mérnek a rangsorok? • Competition and Performance in Higher Education: How Do Rankings Measure?
Vendégszerkesztők: Török Ádám, Telcs András.
Diplomás mobilitás vs. belső migráció
Kosztyán Zsolt Tibor, Banász Zsuzsanna, Csányi Vivien Valéria, Telcs András.
A felsőoktatásban lévő hallgatók mobilitását befolyásoló tényezőket számos
kérdőíves kutatás vizsgálta. A jelen tanulmány egyik újdonságát az adja, hogy
az összes, felsőoktatásba jelentkező és ott végzett hallgató jelentkezési és elhelyezkedési adatait tartalmazó adatbázisokra épít. Azt vizsgálják, hogy milyen gazdasági tényezők, illetve maguk a felsőoktatási intézmények hogyan
és mennyire befolyásolják a hallgatók országon belüli vándorlását. Feltevésük szerint igen erősen. Ennek alátámasztására kvantitatív megközelítést alkalmaztak a szerzők. Gravitációs modellek segítségével, a hálózatelméletet
is segítségül hívva igazolták, hogy a felsőoktatás döntő szerepet játszik a fiatalok országon belüli mobilitásában. Megerősítették azt a feltevést, hogy a
viszonylag alacsony földrajzi mobilitású magyar társadalomban a felsőoktatás a földrajzi mobilitás fontos katalizátora.
Ki a tudós? – Új rovat
Nyíri Kristóf: Tudomány filozófia nélkül?
A filozófus Martin Heidegger írta 1938-ban: „A tudós eltűnik. Felváltja a kutató, aki kutatási vállalkozások résztvevője. Munkájának ez adja a friss levegőt,
és nem tudományának ápolása. A kutatónak nincsen többé szüksége otthoni
könyvtárra. Ezenkívül folyton úton van. Konferenciákon tárgyal, és kongres�szusokon tájékozódik. Kiadók megbízatásaihoz köti magát. A kiadók határoznak most arról, milyen könyveket kell írni.” Ki a tudós? Kérdezzük így: ki az,
aki minden bizonnyal nem tudós?
Forrás: https://mersz.hu/dokumentum/matud202010__1
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Büntetőjogi Szemle 2020/1.
A letartóztatás, mint a vallomás befolyásolásának meg nem engedett
módszere
Dr. Bakonyi Mária PhD – Dr. habil. Bárándy Gergely PhD
„A beismerő vallomás a bizonyításban központi szerepet tölt be. A középkorban
a beismerő vallomást a „bizonyítékok királynőjének” tekintették, amelyhez az
esetek legnagyobb részében nem mindig a legtörvényesebb módszerrel jutottak, és amelynek legismertebb módszerei annak idején az inkvizíció keretében
alkalmazott különböző kínzások voltak.” A szerzőpáros a fenti történelmi vis�szatekintéssel kezdi tanulmányát, amelyet követően az ügyészi és védői szemléletmódot ötvözve taglalják a vallomás befolyásolásának meg nem engedett
módszereit, a letartóztatás és vallomás befolyásolás összefüggéseit.
A spanyolnátha, a koronavírus és a büntetőjog
Prof. Dr. Gál István László
A tanulmány témaválasztása széles körű érdeklődésre tart számot, hiszen a mai
kor emberét leginkább foglalkoztató jelenséggel, a világméretű koronavírus-járvánnyal, annak a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásaival, és ez utóbbiak generálta kirminológiai társadalmi változásokkal foglalkozik. Az 1920. évi
spanyolnátha, az 1929–1933-as és 2008-as világgazdasági válságok hatásainak
ismertetése, a jelen helyzettel történő összehasonlítása izgalmas és érdekfeszítő
olvasmánynak ígérkezik.
Forrás: https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSZ_202001.pdf

2020. NOVEMBER

17

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

DECEMBERI ELŐZETES
A decemberi lapszámba tervezett cikkek:
Christián László - Erdős Ákos: Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei
Dános Valér – Hornyik Zsuzsanna – Szabó Csaba: Tükör - A Belügyi Szemle útja a kvartilisek táborába. Fejlesztések, eredmények, feladatok
Kovács-Széles Éva – Almási István – Balaskó Ákos – Bíró Csaba – Bodor Károly – Csöme Csilla – Kakuja Izabella – Kreitz Zsuzsanna – Papp
Kornél – Tóbi Csaba – Volarics József: Hogyan kezeljünk egy radioaktív
anyaggal szennyezett bűnügyi helyszínt?
Németh Viktor: Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó
gyakorlatok az integritásmenedzsment területén.
Veprik Zita: Titkos eszközök alkalmazása a rendőri korrupciós bűncselekmények nyomozásában
Windt Szandra: Az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak hasonlóságai és különbségei
Hornyik Zsuzsanna: Bűnmegelőzésalapú társadalom - Prevenció a XXI.
században (könyvismertetés)
Dános Valér: A 2020.év tapasztalatai, az új ombudsman első éve (interjú)
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ZÁRSZÓ
Bár az idei tudomány hónapja rendezvénysorozat rendhagyó módon zajlik, a
tudomány művelőinek mégis lehetőségük van arra, hogy a jelen helyzet adta
lehetőségekhez képest méltón emlékezzen meg az eseményről, amelyről jelen hírlevelünkön kívül honlapunkon is tájékoztatást nyújtunk. Reményeink
szerint sikerült újabb érdekességeket, újdonságokat egy csokorba gyűjtenünk
e havi hírlevelünk hasábjain, amelynek olvasásához jó szórakozást kívánunk.
Esetleges észrevételeiket továbbra is szívesen fogadjuk.
Szerkesztőség

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
● Felelős kiadó: Belügyminisztérium Belügyi Szemle Szerkesztősége
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
● Szerkesző: Dr. Hornyik Zsuzsanna, Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes

