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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„Mindig újat tanulni – ez a világunk mantrája,
de ahhoz, hogy ebben jók legyünk, nem árt, ha már kiskortól tudjuk,
hogy hibázni is lehet, sőt, elmaradhatatlan eleme a fejlődésnek …”
Polgár Judit, nemzetközi sakk nagymester
Sikerorientált világunkban jó egy igazi ikonikus személyiség szájából hallani, hogy az eredményes fejlődéshez vezető úton elkerülhetetlenek a hibák,
sőt nélkülözhetetlenek. Mindenki a tökéletességre törekszik, ami nélkül nem
is lennének világot rengető újítások, történelmi jelentőségű kutatási eredmények, de ha a csúcsra vezető úton visszatekintünk, meglátjuk azt a sok erőfeszítést, kísérletezést, munkát, néha tévedést, amely nélkül nem ott tartanánk,
ahol éppen vagyunk. 2021 áprilisában – ha tetszik, ha nem – még mindig a
világjárvány alakítja életünket, hétköznapjainkat. Mára már természetessé
vált az online térben történő kapcsolattartás, sok mindenről kiderült, hogy így
is megoldható. Sok újat tanultunk, amit a várva várt járvány utáni időszakban is hasznosíthatunk. Azonban nemcsak ezen a területen szereztünk új
ismereteket. Emberségből, kitartásból, szolidaritásból is kemény leckét kaptunk. Valaki jelesre vizsgázott, mások már gyengébben, de a lényeg, hogy
többen vannak a jók, a segíteni kész emberek. Sokan vannak, akik még nem
kaptak, de szeretnének védőoltást, mert tudják, hogy ez az egyetlen fegyverünk a vírussal szemben, az egyetlen lehetőségünk, hogy újra normális
keretek között éljük az életünket. Biztató, hogy a sok ellentétes vélemény
ellenére a magyarok, néhány kivétellel ugyan, de össze tudnak fogni. Számos esetet hallunk, hogy fiatal, sokgyerekes anyukák, akiknek egyébként is
megnövekedett terheket rakott a vállára a járványhelyzet, jótékonysági akciókat szerveznek a kórházban dolgozók javára, mert valahogy szeretnék
kifejezni hálájukat az ott dolgozók áldozatos munkájáért, még akkor is, ha
nincs személyes érintettségük. Bámulatos az az erő, amely az egészségügyben dolgozókat jellemzi. Igazi elhivatottság nélkül nem is lehetne ilyen ember feletti módon teljesíteni. Nem is tudjuk kellőképpen megköszönni nekik,
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de legalább minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy fejet hajtsunk és
tisztelegjünk hétköznapi hőseink előtt, beleértve családtagjaikat is, akik otthonról támogatják őket azzal, hogy hosszú időn keresztül elviselik hiányukat. Nem értünk még a küzdelem végére, de már közeledünk hozzá, és ha
ejtünk is hibákat közben, egyszer – remélhetőleg minél hamarabb – mi fogunk győzni.

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
A Belügyi Szemle összevont szerkesztőbizottsági és szakmai tanácsadó
testületi ülése
2021. március 4-én tartotta a Belügyi Szemle összevont szerkesztőbizottsági és szakmai tanácsadó testületi ülését. A járványhelyzetre való
tekintettel az eseményre online formában került sor. A meghívott tagok több,
mint háromnegyede vett részt az ülésen. A Belügyminisztérium Informatikai Főosztályának és a Szerkesztőség illetékes munkatársainak köszönhetően zökkenőmentesen lezajlott a rendezvény, amelynek fő témái a
2020. évi beszámoló, a 2021. évi munkaterv ismertetése, valamint a Belügyi Szemle Publikációs Nívódíja volt. A több, mint kétórás ülésen érdemi
hozzászólásával, szóbeli javaslataival többek között dr. Balogh János
r. altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Kiss Attila,
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetője, dr. Koltay András, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, dr. Szabó Marcel alkotmánybíró,
Bakai Kristóf pü. ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai
szakfőigazgatója, prof. dr. Korinek László akadémikus, a Magyar
Rendészettudományi Társaság elnöke és prof. dr. Sándor István, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár támogatta az
ülés munkáját. A résztvevők visszajelzései alapján elmondható, hogy
példaértékű felkészülés előzte meg és professzionális lebonyolítás jellemezte az eseményt. Mind a Szerkesztőbizottság, mind a Szakmai Tanácsadó
Testület tagjai biztosították Szerkesztőségünket arról, hogy munkánkat a
jövőben is aktívan támogatni fogják, amelyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.
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Áprilistól több új rovattal bővül hírlevelünk. A Drogkutató Intézet legfrissebb híreit tesszük közzé kedves olvasóink számára, valamint „Biztonsági
kisokos” rovatunkban kiberbiztonsági jótanácsokkal szolgálunk a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet jóvoltából.
NAV-híradó
Járványhelyzetben is stabilan működik az adóhivatal
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) célja a szabályos adózás támogatása
és nem a bírságolás – hangsúlyozta a 2020-ról szóló évértékelőjében a NAV
vezetője. Az ellenőrzések jelentős része támogató jellegű, a klasszikus adóvizsgálatok aránya hét százalékra csökkent. A NAV munkatársai a digitalizált információs rendszerekben ma már azt is látják, hogy melyik adózóhoz
milyen eljárást kell rendelniük – mondta Sors László elnök.

A NAV évértékelő értekezletét a pénzügyminiszter videóüzenete nyitotta.
Varga Mihály úgy fogalmazott: 2020 márciusa Magyarországon is a gazdasági növekedés szinte példátlanul hosszú időszakát törte meg. Az adatok
azt mutatják, hogy a gazdasági visszaesés nagyobb, gyorsabb és pusztítóbb
az 1929-es nagy gazdasági világválságban tapasztaltaknál. Ami akkor három
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év alatt következett be – tőzsdei zuhanás, hitelpiacok befagyása, elbocsátások, gyárleállások – most néhány hét alatt végbement. A magyar gazdaság
számára ez azt jelenti, hogy a tavalyi évre 5–6 százalék közötti visszaeséssel kell számolnunk. A Kormány gazdaságpolitikai elvei azonban most sem
vesztették érvényüket. Továbbra is a munkahelyteremtés, a gazdasági fejlődés, a családok támogatása áll a középpontban – mondta a pénzügyminiszter.
Sors László, a NAV vezetője egyebek mellett arról is beszélt, hogy a fennállásának tizedik évében járó adó- és vámhivatal nemzetközi viszonylatban
is jelentős digitális fejlesztései – a gépek közötti kommunikáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása – az állampolgárok és a vállalkozások adózásának egyszerűsítését szolgálják. Szerepük egyrészt az, hogy megkönnyítsék
az évi mintegy 25 millió adózói bevallás és kötelező adatszolgáltatás folyamatát, másrészt valós idejű információkkal szolgáljanak a gazdasági eseményekről. Ugyanakkor ezek az eszközök garantálják az állam és a tisztességes
vállalkozások kárára működő, súlyos gazdasági bűncselekményeket elkövető bűnszervezetek kiiktatását is.
A vállalkozások digitalizálásában is felhajtó erőként működő hivatali megoldások a járványhelyzetben is biztosítják a NAV stabil működését, ami az
állami bevételek garanciája. 2020-ban az ügyfélszolgálati kapcsolatokban az
elektronikus csatornák domináltak, 33 százalékkal csökkent a személyes
ügyintézés és csaknem 80 százalékkal többen hívták telefonon a hivatal
munkatársait, mint az előző évben.
A kormányzati adókönnyítések végrehajtásán túl – az átmeneti szabályokhoz is alkalmazkodott hivatal – jelentős adatvagyona alapján szektorokra
bontva képes mérni és bemutatni a gazdasági szereplők járványhelyzeti reakcióit, a bajba jutott vállalkozások nehézségeit is. A NAV által kezelt bevételekből – ami az államháztartás adójellegű bevételeinek 94 százalékát teszi
ki – pontosan látszik, hogy az áfából, a járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból a vártnál kevesebb bevétel származott az elmúlt évben.
A gazdasági visszaesés és az adókönnyítések ellenére tavaly mintegy 2
százalékkal több volt a NAV bevétele, mint 2019-ben. Ebben a hivatal
teljesítményén túl komoly szerepe volt az adópolitikának és a gazdaság
szereplőinek is. 2020-ban 15 ezer 813 milliárd forint folyt be az adó- és
vámhivatalhoz, ami mintegy 94 százaléka a kormány által még a járványhelyzet előtt tervezett bevételnek. 2021-ben 17 ezer milliárd forint beszedése a cél – mondta évértékelőjében Sors László, a NAV vezetője.
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100 milliós drogfogás Röszkén

Mintegy 44 kilogramm, több mint 100 millió forint feketepiaci értékű marihuánagyanús anyagot találtak a NAV munkatársai egy röszkei ellenőrzésen.
A szerb autó ellenőrzésekor a sofőr nem jelentett be vám- és adóköteles árut.
A pénzügyőrök a sofőr ideges viselkedése miatt tételes vizsgálat mellett
döntöttek, és a jármű alvázán és a hátsó üléssornál átalakítás nyomaira bukkantak. Az ülés alatt, textilszőnyeggel letakarva, 46 csomagban, csaknem 44
kilogramm növényi törmelék volt, amire a marihuánateszt pozitívan reagált. A kábítószergyanús anyagot és a sofőrt feljelentéssel átadták a rendőrségnek.
Jegygyűrű helyett bilincs
Milliárdos áfacsalás gyanújával vette őrizetbe a NAV annak a Budapest és
Nagykanizsa környéki bűnbandának a tagjait, akik külföldről behozott
használt autók kereskedelmével foglalkoztak. A költségvetésnek okozott
teljes, 1,3 milliárd forintos kár megtérült. A gépjárművek Németországból
cseh és szlovén cégeken keresztül érkeztek Magyarországra, ahol az első
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belföldi vevők – beiktatott „eltűnő kereskedők”, akik a beszerzésben csak
papíron vettek részt – a továbbértékesítés után nem fizettek áfát. A fiktív
számlákkal, minimális haszonnal továbbadott autókat a végső megrendelők
így a versenytársaknál jóval kedvezőbb áron értékesíthették. A hálózat felszámolására a NAV nyugat-dunántúli nyomozói egy negyven helyszínt
érintő kutatássorozatot szerveztek. A bizonyítékszerzésben több százan vettek részt: nyomozók, járőrök, informatikusok, valamint drog- és pénzkereső
kutyák. Mivel a bűnszervezet irányítóinak többször is volt már dolga a
hatóságokkal, ezért hozzájuk a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV
MERKUR bevetési egységei érkeztek.
A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el a TEK
kommandósai. Barátnője eleinte fel sem fogta a helyzet súlyosságát, azt hitte lánykérésben lesz része. A fényűző, milliárdos értékű ingatlan golyóálló
üvegezésével, kamerarendszerével és mozgásérzékelőivel kész erődítményként szolgált a bentlakóknak.
A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a NAV bankszámlákat és ingatlanokat zárolt, valamint nagy összegű készpénzt foglalt. A járőrök speciálisan képzett kutyákat is bevetettek. A bűnbanda nagykanizsai tagjának
gépkocsijában több mint huszonötmillió forint készpénzt találtak. Egy titkos,
a bűncselekmények szervezésére fenntartott irodában ujjnyomkutatásra is
szükség volt, mivel az elkövetők tagadták, hogy közük lenne az ingatlanhoz.
Az őrizetbe vett öt főből hárman – a Zala Megyei Főügyészség indítványa
alapján – bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás miatt letartóztatásba, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerültek. Az elkövetők akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak.
Drogkutató Intézet hírei
A Drogkutató Intézet szakmai állásfoglalást adott ki a Magyarországgal
szemben indult kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban
2020 november 23-án az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága (CND) elfogadta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását a kannabisz átsorolásáról. A kannabisz eddig az 1961. évi ENSZ kábítószer-egyezmény I. és
IV. jegyzékében is szerepelt. A IV. kategória olyan kábítószerek listáját
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tartalmazza, melyek a „különösen veszélyes” drogok közé sorolhatók és nincsen elismert gyógyászati potenciáljuk, ebben a kategóriában van például a
heroin is. A WHO 2019-ben megfogalmazott ajánlása szerint a kannabisz
már a gyógyászati alkalmazással rendelkező kábítószerek között tartható
nyilván. Az Európai Unió az orvosi kannabisz gyógyászati használatát támogatná, amit Magyarország elutasított. A szavazás során a tagállamok 27–25
arányban fogadták el a javaslatot. Az EU álláspontjának figyelmen kívül hagyása – az elutasító szavazat – miatt kötelezettségszegési eljárás indult hazánk ellen.
Magyarországon az addiktológiai kezelések leggyakoribb oka a kannabisz. A marihuána használata veszélyezteti a középiskolásokat a későbbi
kannabisszal történő visszaélés, az alkoholfogyasztás, a fiatalkori bűnözés,
az iskolából lemorzsolódás és a depresszió kialakulásának szempontjából. A
kannabiszhoz rendszeres fogyasztás esetén hozzászokás alakulhat ki. Továbbá egészségi kockázatot jelenthet a függőség és a szomatikus szövődmények, pszichiátriai betegségtársulás szempontjából is.
Az orvosi potenciálról nincs egyetértés a tudományos világban
Gyógyászati felhasználásnak nevezzük a pszichoaktív hatású szerek gyógyító vagy legalábbis tünetcsökkentő hatású fogyasztását. A marihuána kedvező orvosi hatásait számos kutatási eredmény bizonyítja a krónikus fájdalom
szindrómában tapasztalt tünetek enyhítésében. További pozitív hatása a kemoterápiás kezelés mellékhatásával járó hányinger és hányás csökkentése,
krónikus alultápláltság esetén elősegítette az étvágyat, ezáltal a súlygyarapodást. Hatékonysága bizonyított a szklerózis multiplex kezelésében, elsősorban a perifériás neuropátia tünetei, illetve izomgörcsök enyhítésére.
Azonban néhány rizikófaktort is szükséges számításba venni a kannabisz
orvosi használata esetén. A marihuána és további szájon át fogyasztható kannabioidok (például THC) számos kellemetlen mellékhatást okoznak, melyek
közül a leggyakoribbak a gyengeség, egyensúlyproblémák, dezorientáció,
emésztőszervi problémák, aluszékonyság, szájszárazság, hallucináció, paranoia, illetve az agitáltság, deperszonalizáció érzése, csökkent ítélőképesség és figyelem, szemvörösödés, tachycardia (heves szívverés) és a fokozott
étvágy. Általános negatív hatás írható le a mentális egészségre és a neurológiai funkciókra. Nagy dózisú fogyasztás esetén alacsony vérnyomással,
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kihűléssel (hypothermia) és pszichózis kockázatával is számolni lehet. A
kannabisz használata erősítheti a szorongást és depresszióhoz, pszichotikus
állapot kialakulásához is vezethet. Fontos lehet feltenni a kérdést, hogy
aminek az orvostudományban pozitív hatása lehet, az a társadalomra is pozitív hatással bír-e?
Összességében a marihuánafogyasztásnak egyéni és társadalmi szinten is
vannak különösen veszélyes vonatkozásai, ebből a kontextusból az orvosi
kannabisz legalizációjának kérdése sem ragadható ki. Az orvosi kannabisz
gyógyászati használatának előnyeiről és hátrányairól, azok arányairól és mérlegéről még folynak a szakmai viták a tudományos világban. Így az orvosi
kannabisz alkalmazásáról sem jelenthető ki, hogy kizárólag és egyértelműen csak pozitív gyógyászati hozadékokkal kecsegtetne, annak a társadalmi
folyamatokra gyakorolt hatásáról nem is beszélve.
A fentiekből kiderül, hogy a marihuána orvosi felhasználhatósága mellett
érvek szólnak, és azok, akik az ENSZ javaslat mellett foglaltak állást vélhetőleg ezeket az érveket fogadták el hitelesnek. Kiderül azonban az is, hogy a
javaslat elleni érvek száma sem csekély. A javaslat elutasításának tehát tudományos alapja van.
Forrás: https://drogkutato.hu/cikkek/497/?fbclid=IwAR0cdm7mwZaktqBfy0DBs5PoITERqcgvCyzQfxaaazly0SeonR3NmC1LSc0
Az Interdiszciplináris Drogszemle márciusi lapszámában megjelent tanulmányokat itt olvashatja: https://drogkutato.hu/folyoirat/

AZ ÁPRILISI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Czér Polla – Túri Gergő – Kaposvári Csilla – Horváth Krisztián – Farkas Borbás Fanni „A társadalmi hatáskötvények szerepe a bűnismétlés
megelőzését célzó programok finanszírozásában” című tanulmányukban egy
újfajta finanszírozási technikát mutatnak be, amely egyszerre segíti elő a
közszolgáltatások hatékonyságának javítását, a mérhető társadalmi hasznok
elérését és a befektetők számára a pénzügyi megtérülést. Cikkükben röviden
áttekintik a társadalmi hatáskötvény elméleti hátterét, működési
mechanizmusát és szereplőit, valamint a finanszírozási módszer előnyeit
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és kockázatait. Négy esettanulmányon keresztül ismertetik a bűnismétlés
területén megvalósuló, bizonyítékokon alapuló és társadalmi hatáskötvény
konstrukcióban működő programok gyakorlati tapasztalatait.
Csizner Zoltán „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának titkos felderítést
érintő ítélkezési gyakorlata” címet viselő cikkében felvázolja, hogy a
bűnözés struktúrájának változása, a szervezett bűnözés térnyerése, a terrorizmus soha nem látott fenyegetése mellett a technikai eszközök és az
információáramlás robbanásszerű fejlődése olyan kihívások elé állítják a
bűnüldöző szerveket, melyekkel a klasszikus kriminalisztikai eljárások már
csak nehezen tudnak lépést tartani. Hazánkban és külföldön egyaránt olyan
erőkkel, eszközökkel és módszerekkel segítik a hagyományos nyomozásokat, melyek konspirált alkalmazásukból fakadóan képesek segíteni a
kívánt eredmény hatékonyabb elérését. Az, hogy mindez hogyan tükröződik az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, kiderül a tanulmányból.
Kovács Edina – Süvegh Gábor a „Befolyásoltságot okozó szerek a gépjárművezetésben – biológiai minták igazságügyi szakértői vizsgálatainak
tapasztalatai” című tanulmányukban a 2019-ben, az NSZKK-ban vizsgált,
járművezetőktől vagy közlekedési balesetben érintett személyektől származó biológiai minták vizsgálatának eredményeit foglalták össze. A Nemzeti
Szakértői és Kutató Központ két különálló intézete foglalkozik a járművezetőktől származó biológiai minták vizsgálatával. A Véralkohol Szakértői
Laboratórium a vér- és vizeletminták alkoholtartalmát, míg a Toxikológiai
Szakértői Intézet a minták gyógyszer- és kábítószertartalmát határozza meg
annak kiderítésére, hogy az érintett járművezető vezetési képességeit befolyásolta-e valamilyen legális vagy illegális anyag fogyasztása.
Nagy Richárd – Vári Vince „Új irányok a vagyonvisszaszerzésben” címen
írt munkájukban egy olyan teljesen új és más megközelítésben működő kétszintű vagyonvisszaszerzési rendszer előnyeit kívánják bemutatni, amelynek
létrejöttével vélhetően lényegesen nagyobb mértékben lenne képes a rendőrség visszaszerezni a bűncselekmények során a bűnözői körökhöz került
vagyonelemeket, ezzel is ellehetetlenítve azok működését. A vagyonviszszaszerzés hatékonyságának ilyen mértékű javításával a bűncselekmények
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felderítése és bizonyítása könnyebbé és egyszerűbbé válhat, mindezzel
meggyorsítva a nyomozások és a büntetőeljárás egészének menetét, továbbá
növelve a sértetteknek a bűncselekményekkel okozott kár megtérülésének
arányát is.
Rompos Éva – Baráth Noémi Emőke – Bellavics Zsóka Mária – Lohner
Klaudia – Haller József „A „bika drog” rendészeti neurobiológiája” című
tanulmányukkal feltett szándékuk, hogy leírják a „bika drog” hatásait és
hatásmechanizmusát, azonosítsák egészen közeli „rokonait”, és bemutassák
a hazai/nemzetközi körképet a bika drog használatának sajátosságairól. A
dizájnerdrogok ugyanis rejtve maradnak, amíg valami fel nem hívja rájuk a
figyelmet. A cikk rendőrségi szakembereknek szól elsősorban, akik nem
feltétlenül ismerik a drogok neurobiológiáját, ezért a téma vizsgálatát az
alapokkal kezdik a szerzők és fokozatosan igyekeznek eljutni azokhoz a
szakmai ismeretekhez, amelyeket nem nélkülözhet az, aki bármilyen okból
tájékozott szeretne lenni a bika drog témájában.
Sikó Ildikó – Danielisz Béla a „Bűnözési szorongástól a klímafélelemig” címet
viselő cikkükben felhívják a figyelmet arra, hogy a globális és lokális problémák kezelése egyaránt a rendészeti szervekre hárul, melyek alkalmasak lehetnek a klímaváltozás következményeinek eredményes kezelésére és a lakosság
felkészítésére a professzionális megelőzés területén. Ezért fontos a klímaváltozás és az abból fakadó szélsőséges időjárási körülmények ismerete, figyelemmel kísérése. Napjaink globális felmelegedésével kapcsolatos kommunikáció,
főképp a várható következmények prognosztikája, jelentős számú csoportnál
okozhat szorongást, illetve félelmet. Az ebből fakadó társadalmi hatások jelentősek, egyesesetekben súlyosak lehetnek. E jelenségek természete és megjelenése a bűnözési félelemmel és szorongással azonosítható jeleket okozhatnak.
Szakos Judit – Szádeczky Tamás a „Gamification, mint tehetséggondozási
eszköz a közszolgálati oktatásban – a kiberverseny példája” címmel megjelenő munkájukban a felsőoktatási tanulmányaik mellett extra fejlődésre és
megmérettetésre motivált hallgatók számára a három szektor kooperációjában megvalósult szimulációs versenyt, mint a felsőoktatási tehetséggondozás egyik hatékony eszközét mutatják be. A harci játékokból kifejlődött
stratégiai szimulációs versenyek nemcsak tudás, hanem készségfejlődésben
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is segíthetik a részt vevőket. A kutatás módszertani alapját – a szakirodalom
feltárása mellett –a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon hallgatói körében
végzett kérdőíves felmérés és félig strukturált interjúk jelentették, melyeket
a „Nemzeti Kiberverseny 2019 – Fix the System!” kihíváson részt vevőkkel
készítettek. A felmérés eredményei alapján a hallgatók döntő többségének
tudatos karriertervezését megerősítette a kihíváson való részvétel.
Tihanyi Miklós a „Rendőri intézkedésekkel szembeni panasz jogintézményének fejlődése és aktuális kérdései” című tanulmányában a rendőri intézkedésekkel szembeni panasz jogintézményének fejlődését és a 2020. évi jogalkotási
folyamat eredményeként fellépő aktuális helyzetét vizsgálja. Jellegét tekintve
történeti és jogtudományi elemző módszereket használ a vizsgálódás eszközeként. A rendőri intézkedésekkel szembeni panasz nem új keletű jogintézmény
Magyarországon sem. A panaszeljárások rendőrségen kívül történő lefolytatásának igénye már 1876-ban megfogalmazásra került. Ahhoz azonban, hogy ez
ténylegesen is megvalósuljon szükség volt a 2006. őszi eseményekben játszott
rendőri szerep miatt kialakuló társadalmi elégedetlenségre és bizalomvesztésre, mely jelenségek erősen motiválták a Független Rendészeti Panasztestület
létrehozását. E testület 2020. február 27-ig folytathatta le a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárásokat. Ez időtől kezdve szerepét átvette az alapvető jogok biztosa. A biztos rendelkezésére álló eszközök lényegesen erősebb
kontrollmechanizmusok működését eredményezik, semmint, hogy azok a társadalmi kontroll keretei között értelmezhetők lennének. Abban az esetben,
amikor a biztos rendőri intézkedéssel szembeni panaszt vizsgál, akkor a jogsérelem megállapításán túl megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyeket
általános alapjogvédelmi feladatkörében eljárva is megtehet. Ezzel a rendőri
intézkedésekkel szembeni panaszjog intézménye roppant mód megerősödött
ahhoz képest, mint korábban a panasztestület esetében látható volt.
Tőzsér Erzsébet „A rendőrségi parancsnoki gondoskodás, mint servant leadership” című tanulmányából kiderül, hogy a magyar rendőrség szervezete
is keresi a lehetőséget arra, hogy az átalakult munkaerőpiaci viszonyokhoz
alkalmazkodjon. Emellett számos új kihívást jelent intézményen belül az új
generációk eltérő működésmódjának szervezeti integrálása. A vezetői szemléletváltás a szervezet alkalmazkodásához nélkülözhetetlen, melynek egyik
iránya a servant leadership lehet. A servant leadership (vagyis szolgáló
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vezetés) esetén a vezető önös érdekein felülemelkedve, a vezetettek szakmai
és emberi fejlődése érdekében cselekszik, szellemiségükre kíván hatást gyakorolni. Az utóbbi időben a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a végrehajtói
állománnyal való etikus vezetői foglalkozásra, az úgynevezett parancsnoki
gondoskodásra. A servant leadership mint parancsnoki gondoskodás az új
generációk számára is jól elfogadható vezetői attitűdöt képviselhet, általa
megvalósítható a kitűzött szemléletváltás a szervezetben. A servant leadership parancsnoki gondoskodásként való gyakorlati megvalósításához John
Maxwell ötszintű vezetési koncepciója nyújthat segítséget.
Április havi interjúnkat Erdő Péter esztergom-budapesti érsekkel „A büntetőjog elméleti dilemmái egyházjogi és világi jogi szemszögből” címmel
Hornyik Zsuzsanna és Szabó Csaba készítette, amelyből kiderül, hogyan
látja bíboros úr a Magyar Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalását, különös tekintettel a pandémiára, továbbá mit gondol az egyházjog világi jogágakkal való kapcsolatáról.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Tábornoki előléptetések
Áder János Magyarország köztársasági elnöke több rendvédelmi országos
hatáskörű szerv vezetőjét léptette elő. Dr. Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, dr. Bolcsik Zoltán, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója
altábornagy lett. Dr. Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője, valamint Bunford Zsolt, az Információs Hivatal főigazgatója
vezérőrnagyi előléptetésben részesült 2021 márciusában.
Állami kitüntetések az NKE állományában
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több oktatója is állami kitüntetésben részesült
szakmai munkája elismeréseként, nemzeti ünnepünk március 15. alkalmából.
A nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia,
valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos
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munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként Széchenyi-díjat kapott
Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közpénzügyi Tanszék egyetemi tanára.
A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Négyesi Lajos ezredes. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
egyetemi docense a mohácsi csata egykori helyszínén folytatott kutatásai,
valamint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállítóterének összeállításában, illetve a csatában résztvevő magyar hősök emlékének ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként kapta meg a kitüntetést.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést érdemelte
ki Zlinszky János szakbiológus. A Víztudományi Kar Víz- és Környezetpolitikai Tanszék egyetemi docense a környezetjog, illetve -politika területén
végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, valamint
a teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása miatt kapta meg az elismerést.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/03/16/allami-elismeresek-a-nemzeti-unnepen

BIZTONSÁGI KISOKOS
Áprilisi számunktól kezdődően új rovattal jelentkezünk, amelyben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársainak
köszönhetően hasznos információkat, fogalommagyarázatokat és praktikus
önvédelmi tanácsokat olvashatnak, amelyek segítenek kivédeni a kibertérben
rejlő fenyegetéseket, illetve megelőzni az áldozattáválást a digitális világban.
Mi az adathalászat?
Az adathalászat során a támadók megszemélyesítés útján valamilyen érzékeny – például bejelentkezési – adatot igyekeznek kicsalni a célszemélytől.
Mindezt leggyakrabban e-mail, SMS vagy közösségi média hálózaton keresztül küldött üzenet formájában teszik, de előfordulhat, hogy telefonon
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keresik fel az áldozatot. A csalók olyan megtévesztő e-mailt küldenek az áldozatnak, amely látszólag hivatalos forrásból származik és egy portálra
mutató linket és/vagy csatolmányt tartalmaz. Előfordul, hogy a támadók telefonon veszik fel a kapcsolatot áldozataikkal, hogy a gyors kommunikáció
során a célszemély hirtelen döntésektől vezérelve osszon meg bizalmas
információkat. A hívást megelőzően a támadó a közösségi oldalak segítségével információkat gyűjt áldozatairól, ezáltal erősítve a két fél közötti ismerősnek, olykor bizalmasnak tűnő kapcsolatot. A különböző közösségi
felületeken gyakran előfordul, hogy a támadó másolatot készít egy legitim
profilról és arra kéri a követőket/barátokat, hogy az új profilt kövessék. Nem
valódi bejegyzéseket jelenítenek meg, hanem kattintásra ösztönző kiírásokat
posztolnak, amelyek adathalász weboldalakra irányítják át a felhasználót.
Mindig legyünk gyanakvók a mások által kezdeményezett olyan kapcsolatfelvételekkel szemben, amikor nem tudunk minden kétséget kizáróan
megbizonyosodni a másik fél identitásáról, ami különösen igaz az elektronikus kommunikációra. Amennyiben a fentiek alapján egy kicsit is gyanúsnak tűnik egy megkeresés, inkább hagyjuk azt figyelmen kívül.
További információ az alábbi linken érhető el.
Forrás: https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2019/03/NKIt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-adathal%C3%A1szatr%C3%B3l-2018.09.13..pdf

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Közbiztonság
Fenntartható biztonság és társadalmi környezettanulmányok III.
A kötet bepillantást enged a közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés
érdekében végzett szerteágazó munka háttérismereteibe. A mű elsősorban az
egyetemi hallgatók felkészülését szolgálja a tanulmányaik sikeres elvégzése, illetve a későbbi feladataik minél magasabb szintű ellátása érdekében,
de a gyakorló szakemberek is hasznos ismereteket szerezhetnek belőle, hiszen átfogó képet kapnak az adott szakterületeken elért legújabb tudományos
eredményekről, eljárásmódokról. Az összeállításban szereplő monográfiák,
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tankönyvek, jegyzetek és tanulmányok anyagai azonban nemcsak a szakmai
ismeretek bővítését szolgálják, hanem egy sajátos rendészeti időutazásra is
invitálják az olvasót – a rendészettudomány múltjának és fejlődésének bemutatását követően a mindennapi életünket erőteljesen befolyásoló közbiztonsági feladatok jellemzőivel ismerkedhetünk meg, majd a kibernyomozás
fejlődésének és a prediktív rendészetnek a bemutatásával bepillantást nyerhetünk a jövő bűnmegelőzési lehetőségeibe.
Szerkesztő: Ruzsonyi Péter.
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó.
Megjelenés éve: 2020.
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/
kozbiztonsag/

A magyar közigazgatási jogtudomány értékelésének szempontjai
Bármely tudományterület önmagáról kialakított képe befolyásolja képviselőinek együttműködését, a kutatások intenzitását, nyitottságát, végső soron a
tudományterület minőségét. Éppen ezért időszerű a magyar közigazgatási
jogtudomány önreflexiója: milyen módszerek divatoznak a hazai közigazgatási jogtudományban; milyen sajátosságokat mutatnak a tudományos
műhelyek; milyen új határterületek vannak kialakulóban, hogyan alakul a
jogtudomány helyzete a közigazgatás-tudományok rendszerében; továbbá
milyen hatása van a tudománynak a jogalkotásra és jogalkalmazásra? E munka nem kíván bírája lenni a területnek: arra törekszik, hogy a tudományos teljesítmények minősítése körében bevett és a hazai viszonyok között is hasznos
szempontok mentén kérdéskatalógust állítson össze. Eszközöket kínál, amelyek a további, részletesebb kutatások számára is jó kiindulópontok lehetnek.
Példái csupán az egyes felvetések alátámasztására szolgálnak, s nem minősítik a meg nem jelenített szerzőket, munkákat. Jelen monográfia legfőbb vállalása a magyar közigazgatási jogtudomány jelenének és lehetséges jövőbeni
helyzetének vizsgálatához szükséges szempontok összegyűjtése.
Szerző: Rixer Ádám.
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó.
Megjelenés éve: 2020.
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/kozigazgatas-es-allamtudomany/amagyar-kozigazgatasi-jogtudomany-ertekelesenek-szempontjai/
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FOLYÓIRATOK
Büntetőjogi Szemle 2020/2.
Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig II. A nemzetbiztonsági intézményrendszer jogfejlődése 2010-től napjainkig
Dr. Fábián Péter
A 2010-es kormányváltást követő átalakulások a nemzetbiztonsági szolgálatokat is érintették. Az Alaptörvény a nemzetbiztonsági szolgálatok legfőbb feladataként az ország „függetlenségének és törvényes rendjének
védelmét, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését” jelölte meg. Korábban e szolgálatok államtitkári, tárca nélküli miniszteri felügyelet alatt álltak,
ám az Alaptörvény e téren is változást hozott, és leszögezte, hogy „a
nemzetbiztonsági szolgálatok működését a kormány irányítja”. A kormány
2011-ben – az 1308/2011. (IX. 6.) kormányhatározattal – felállította a Nemzetbiztonsági Kabinetet (NBK) és a titkos információgyűjtést folytató szervezetet, a Nemzetbiztonsági Munkacsoportot (NBMCS).
Orvvadászat [Btk. 245. § c) pont] csillagfényben? Az éjjellátó és a hőkamera legális használata a vadászat során
Prof. Dr. Gál István László
A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy 2021-ben milyen esetekben tényállásszerű az orvvadászat szempontjából az éjjellátó vagy a hőkamera vadászat során történő birtoklása, illetve a használata. A konklúzió
szerint bármilyen éjjellátó vagy hőkamera (kereső vagy céltávcső) birtoklása legális Magyarországon, függetlenül attól, hogy az akár professzionális
haditechnikai eszköznek, vagy csak polgári felhasználásra szánt eszköznek
minősül. Legális vadászati tevékenység során azonban bűncselekménynek
minősül a beépített szálkereszttel rendelkező elektronikus optikai eszköz
birtokban tartása, függetlenül attól, hogy a fegyverre felszerelték-e, illetve
azzal ejtették-e el a vadat. Valamennyi egyéb éjjellátó és hőkamera használata – akár keresőről, akár úgynevezett előtétről van szó – csak akkor
tényállásszerű az in dubio pro reo elvének maradéktalan tiszteletben tartása
mellett, ha kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a vad elejtése azzal történt.
Forrás: https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSZ_202002.pdf
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III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

MÁJUSI ELŐZETES
A májusi lapszámba tervezett cikkek:
Bilicsi Erika: Hazai folyóiratok minősítése a Magyar Tudományos Művek
Tára alapján.
Bogdány Gyula: Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata I.
Borszéki Judit: Képzési és kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés, 21. századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban.
Deák József – Nagy Ivett – Csaba Zágon: Együttműködés nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel: orosz és magyar rendőrségi példák.
Makkos Nándor: A tisztviselők általános magatartási követelményeiről.
Minkó-Miskovics Mariann – Szabó Csaba: Polgári kontra haditechnikai
felhasználású eszközök, avagy érdekes jogszabályi kérdések.
Pesti Tünde: Rendőrségi kultúra – A tisztképzés és a szervezeti keretek elméleti vizsgálata az előítéletek elleni fellépés tükrében.
Szíjártó István: Állami áldozatsegítés: legjobb gyakorlatok a dél-dunántúli régióból.
Tóth Nikolett Ágnes: Rendészeti funkciótörténet.
Sándor István: A római jogi tankönyv és kézikönyv jubileumi kiadásáról.
Budavári Árpád: „Embernek maradni és segíteni”. Interjú dr. Sipos Gyula
r. vezérőrnaggyal nyugdíjba vonulása alkalmából.
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ZÁRSZÓ
Reményeink szerint örömmel fogadták e havi hírlevelünket is és új rovatainkban hasznos információkkal, tanácsokkal tudtunk szolgálni. Támogató
javaslataikat, észrevételeiket továbbra is várjuk.
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