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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„ A béke olyan, mint a szerelem, minden nap fel kell építeni.”
Jovan Divjak tábornok
Valószínűleg sokaknak nem cseng ismerősen a szerb tábornok neve, akitől
a fenti idézet származik. Jovan Divjak tábornok, aki szerb létére a független
Bosznia-Hercegovina hőse volt, 2021. április 8-án halt meg. A bőrén tapasztalta, mit jelent a békéért küzdeni. Sok nemes tette közül talán a legnagyobb,
hogy Szarajevóban maradva a háború árváinak megsegítésére tette fel életét.
Megalapította az Oktatás Építi Bosznia-Hercegovinát Egyesületet, amely az
árván maradt, hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok továbbtanulását segítette,
vidéki iskoláknak nyújtva anyagi támogatást. Egyik korábbi nyilatkozatában
hangzott el, mennyire boldoggá teszi, hogy apjuk helyett apjuk lehet ezeknek
a szegény gyerekeknek. Jovan Divjak minden nap a békéért munkálkodott.
A békét fenntartani nemcsak a körülöttünk lévő világban kell, de magunkban,
a lelkünkben is. Ha ott „háború van” könnyebben ledönt bennünket bármilyen nehézség, jelen esetben a koronavírus vagy a világjárvány adta problémák. Azonban, ha a sok kilátástalanság ellenére képesek vagyunk belül békét
teremteni, felülkerekedni a negatív gondolatokon, s tanulni a problémákból,
legyőzhetetlenekké válunk. Egyedül ebben az esetben leszünk igazán ellenállók. A járványkezelésben részt vevő egészségügyi dolgozók, rendvédelmi
dolgozók, honvédek és mindenki, aki fáradságot nem kímélve küzd értünk,
mind a mi hétköznapi hőseink. Hogy honnan merítenek újból és újból erőt,
hogy nap nap után újra felvegyék a harcot a koronavírussal szemben, hogy
az oltópontokon minden állampolgárhoz kedvesen szóljanak, hogy a rájuk
háruló nehéz feladatokkal elboldoguljanak, szinte felfoghatatlan. Nemcsak
azért kell tiszteljük őket, mert a hivatásukat gyakorolva segítenek rajtunk,
hanem azért is, mert példát mutatnak kitartásból, szeretetből és emberségből.
Gondoljunk rájuk, amikor „háborog a lelkünk”, és minden bizonnyal sikerül
a békét megtalálunk, építenünk és megőriznünk.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Május hónaptól kezdődően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is szakmai anyagokkal, különböző beszámolókkal, tájékoztatókkal támogatja hírlevelünket
a Drogkutató Intézet legfrissebb hírei és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek köszönhetően indított „Biztonsági kis
okos” mellett. Itt szeretnénk megköszönni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
illetékes munkatársainak a kitartó segítséget, remek együttműködést, amelynek köszönhetően hírlevelünk már elmaradhatatlan része minden hónapban
a NAV-híradó is.
NAV-híradó
Áfacsaló családi vállalkozás
Fiát, feleségét és édesanyját is bevonta az adócsalásba az a dél-dunántúli férfi,
aki mobiltelefonokkal üzletelve csaknem 55 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A családnak tíz éve nincs kimutatható jövedelme, mégis luxus
autókkal jártak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói
derítették fel az ügyet.
A gyanú szerint a banda internetes webáruházat üzemeltetett, ahol közismert
márkájú, Szlovákiából beszerzett mobiltelefonokat értékesítettek Magyarországon. Bevételeiket úgy próbálták eltitkolni, hogy a telefonok vételárát a férfi
feleségének és fiatalkorú gyermekének bankszámlájára utaltatták, az értékesítő cég bevallásait pedig valótlan tartalommal nyújtották be. A megrendelt
telefonok kiszállításával is trükköztek: a weboldalon hirdetett futárszolgálattal nem álltak szerződéses kapcsolatban, a csomagokat a bűnbandába beszervezett egyéni vállalkozó szállította. A webshop üzemeltetésére alapított cég
„ügyvezetője” egy hajléktalan férfi volt, aki valójában méltatlan körülmények
között lakott a családnál, és a ház körül dolgozgatott. Az elkövető családtagok az elmúlt tíz évben nem rendelkeztek kimutatható jövedelemmel, de ez
idő alatt mégis hét ingatlannal és öt luxusautóval gazdagodtak. A családfő vagyonának nagy részét – tartván a hatóságoktól – édesanyja és fia nevére íratta. Az elkövetők csaknem 55 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.
A kár megtérülésére és a bűncselekmény-sorozat megszakítására szervezett
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akcióban a nyomozók 33 millió forint értékben biztosítottak luxusautókat,
négy ingatlant, és lefoglalták a banda fejénél talált több mint 13 millió forint
készpénzt is. A NAV a tények elhallgatásával jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz.
Hamisítványok a raktárakban
Hamis volt az a több, mint 15 ezer üveg parfüm, valamint az a több ezer ruha,
lábbeli és gyerekjáték, amit a NAV munkatársai az elmúlt hónapban egy budapesti raktárépületben foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár csaknem 250 millió forint.

A pénzügyőrök több alkalommal ellenőriztek egy kőbányai raktárépületet, ahol
márkásnak tűnő termékekre bukkantak. A különféle márkajelzéssel ellátott
parfümökről (Prada, Gucci, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel), ruhákról, szájmaszkokról, cipőkről (Nike, Adidas, Guess, Tommy Hilfiger stb.),
valamint a gyermekjátékokról (Lego) a szakértők egyértelműen megállapították, hogy azok mind hamisítványok. A raktárakban dolgozó alkalmazottak az
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áru tulajdonosait nem tudták megnevezni, és az áru származását sem tudták
igazolni. A NAV a 250 millió forintot érő termékeket lefoglalta, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indított.

Másfél milliárd forint értékű cigaretta trükkös rejtegetéssel
Már a röntgenvizsgálatnál lebukott az a sofőr, aki egymillió doboz cigarettával a rakterében akart belépni az országba, majd műszaki hibára hivatkozva
moccanni sem akart a járművel.
A pénzügyőrök egy brikettet szállító kamiont akartak Záhonynál röntgennel ellenőrizni. A sofőr azonban váltóhiba miatt nem volt hajlandó mozdulni
a teherautóval. A NAV munkatársai felkérték a járművezetőt, hogy értesítse
a kamionos mentőszolgálatot, mert feltartja a röntgenre váró teherforgalmat.
A sofőr végül mégis visszatolatott néhány métert és újabb problémára hivatkozva leállt. A pénzügyőrök a terminál területén így is átvizsgálták a járművet,
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amelynek rakterében 995 ezer doboz cigarettát találtak a menetlevélen feltüntetett brikett helyett. A mintegy másfél milliárd forint értékű dohányt lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek.
A Drogkutató Intézet hírei
A Drogkutató Intézet 2021. második felében, negyedévente megjelenő tudományos folyóiratot indít Interdiszciplináris Drogszemle néven, továbbá, áprilisban új, havi rendszerességgel megjelenő online folyóiratot is elindított
Magyar Drogfigyelő címmel. A szakmai, tudományos online folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel készült eredeti és összefoglaló tanulmányok
nyomán hiteles információkat közvetítsen a téma iránt érdeklődők számára. Törekszenek továbbá arra is, hogy közlésekre szolgáló teret biztosítsanak
a pszichoaktív szerek – elsősorban tiltott szerek – témájával foglalkozó szakemberek és fiatal kutatók számára.
Az első lapszámban Erdős Ákos a pszichoaktív szerek fogyasztásának multikauzalitását vizsgálja. Cikkében megállapította, hogy a fogyasztói viselkedés mögött hat oksági tényező fedezhető fel, amelyek egymástól függetlenül
és egymással összességében is funkcionális értékkel bírnak. Ezek a tényezők: a kíváncsiság és mintakövetés, a szociális interakciók megerősítése, az
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identitás formálása, a kulturális és szubkulturális hovatartozás demonstrálása, a spirituális élménykeresés, valamint a kreativitás fokozása. A tanulmány
egy többrészes cikksorozat első része.
Raffai Gellért a magyar partyszervízt, mint ártalomcsökkentést helyezte értekezése középpontjába. A szerző ismerteti a drogprevenció részeként megvalósuló gyakorlati beavatkozásokat, amelyek célja a szerfogyasztás okozta
egyéni és makroszintű egészségügyi, szociális és gazdasági kockázatok mérséklése. Rávilágít a pszichoaktív szerhasználat és a zenei irányzatok szubkultúráinak magyarországi összefüggéseire is. Megismerhetjük a party ártalomcsökkentésének történeti alakulását, az elméleti irányelveket és a gyakorlati
megvalósulást is.
Baráth Noémi a kábítószer hatása alatt elkövetett pszichofarmakológiai emberöléseket vizsgálta. Áttekintette milyen nemzetközi és hazai adatok állnak
rendelkezésre a vizsgált témában. Ismerteti a magyar jogi szabályozást, és
rávilágít arra, hogy hazánkban alacsony (5%) arányban fordulnak elő kábítószer hatása alatt elkövetett emberölések.
A Bacsó Bernadett által jegyzett tanulmány célja pedig, hogy betekintést
nyújtson a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás, a családi kapcsolatok és a pszichoaktív szerhasználat összefüggéseibe, valamint összetett
mechanizmusába.
A lapszám itt olvasható: https://drogkutato.hu/drogfigyelo

Publikációs felhívás
A Magyar Drogfigyelő szerkesztőség olyan kéziratokat vár közlésre, amelyek a pszichoaktív anyagok – elsősorban kábítószerek – kémiai, biológiai
tulajdonságainak vizsgálatával, a szerhasználat orvos- és egészségtudományi,
rendészeti, kriminológiai, szociológiai, jogi természetű elemzésével, értékelésével foglalkoznak. A közlési feltételek részletesen megtalálhatók a www.
drogkutato.hu oldalon.
Márciusi Drogradar
Drogradar rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kapcsolatos magyar és a nemzetközi híreket.
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Hazánkban az elmúlt hónapban kábítószer-kereskedelemmel vádoltak meg
több mint egy tucat személyt, akik között voltak olyanok, akik 50–56 tő ka
nnabiszt termesztettek – állításuk szerint saját használatra – vagy új pszichoaktív szerrel kereskedtek.
Autós üldözés volt az M3-as autópálya bevezető szakaszán, miután az autó
vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre. A külföldi sofőr és utas – miután
megálltak – megpróbáltak elfutni a helyszínről, sikertelenül. Az autóban több
mint 1 kg kábítószergyanús anyagot és jelentős készpénzt találtak a rendőrök.
Darknetes kábítószer-kereskedőre csaptak le Balatonfüreden. A gyanúsított
lakásában több, mint 2 kg amfetamint foglaltak le, melynek feketepiaci értéke körülbelül 6 millió forint. A férfi háromszor rendelt Németországból kábítószert az interneten, melyért kriptovalutával (bitcoin) fizetett. A szervezett
akcióban nemzetközi rendvédelmi partnerszervezetek is részt vettek.

50 tő marihuána. Forrás: https://www.nyiregyhaza.hu/post/50-to-cannabist-foglaltak-le-a-nyiregyhazi-nyomozok-2021-03-11

Közúti ellenőrzés során ismét számos esetben találtak illegális kábítószert
a sofőröknél vagy az autók utasainál. Egy esetben fóliába csomagolt kábítószergyanús növényi törmeléket találtak egy férfinél, aki el volt tiltva a vezetéstől.
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Egy másik esetben egy tótkomlósi sofőr kábítószer hatása alatt vezetett. A házkutatás során többféle illegális pszichoaktív szert találtak a hatóságok, melynek következtében a kereskedelem gyanúja is felmerült.
Budapesten II. kerületi kábítószer-kereskedőket fogtak el, akiket a Bem rakparton igazoltattak a rendőrök. Egyikőjüknél varázsgombát, marihuánát, két
tasak fehér port és további bélyegeket találtak. Egy polgárdi férfinál közúti
ellenőrzés során több, mint 100 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket
találtak, otthonában a forgalmazáshoz szükséges eszközök is felbukkantak.
Egy másik esetben gépjármű igazoltatása során a gyanúsítottak birtokában
marihuána, kokain és speed is volt, mindemellett pedig engedély nélküli éleslőszert is találtak a hatóság emberei. A hónap végén 6 kg kábítószergyanús
anyagot csempészett volna át a határon egy győri férfi, de a hatóság megtalálta a csempészárut.
Európában sem telt eseménytelenül ez a hónap. Két férfit letartóztattak Manchesterben, miután 1,6 millió font (678 millió forint) értékű kokaint foglaltak
le náluk. A spanyol rendőrség 100 feltételezett bandatagot vett őrizetbe, akiket azzal vádoltak, hogy csónakokkal csempésztek illegális pszichoaktív szert
Marokkóból Spanyolországba. A razziák során mintegy 5270 kg kannabiszt
találtak. A banda Monparlet néven ismert, tájékoztat a BBC. A spanyol rendőrség házi készítésű, 9 méter hosszú kábítószert csempésző tengeralattjárót
foglalt le. A művelet 52 személy letartóztatásához és több száz kiló kokain és
marihuána lefoglalásához vezetett. A párizsi rendőrség egy razzia során a Haribo által gyártott egyik rózsaszín édességben talált kábítószert. Írországban
41 kg kokaint foglaltak le, melynek becsült értéke 2,8 millió euró (több, mint
egy milliárd forint). A kábítószert egy jármű lefoglalását és vizsgálatát követően találták meg. Az Egyesült Királyságban megnyílt az első ketamin-as�szisztált pszichoterápiás klinika. A bristoli klinika szerint a ketamin javulást
kínál a kezeléssel szemben rezisztens, szenvedélybeteg és a rosszabb mentális egészségi állapotban lévő betegek esetében.
Az Európai Bizottság március 12-én két új káros pszichoaktív anyag elleni
védekezésre tett javaslatot az egész Európai Unióban. A szóban forgó anyagok
– az MDMB-4en-PINACA és a 4F-MDMB-BICA – szintetikus kannabinoidok, melyek súlyos mérgezést okozhatnak – írja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) sajtóközleménye.
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Az Egyesült Államok öt kulcsfontosságú régiójában a metamfetamin és
a marihuána (kannabisz) elkobzások számának növekedését állapították meg
a hatóságok a COVID-19 járvány során. Míg a nyomozók szerint a heroin,
a kokain és a fentanil lefoglalásának tendenciáit nem befolyásolta a járvány,
a túladagolás miatt történő halálozási adatok azt mutatják, hogy a 2019-ben
megfigyelt növekedés 2020 első felében tovább fokozódott. Ezzel párhuzamosan New York dekriminalizálta a rekreációs célú kannabiszhasználatot.
A Drug Enforcement Administration (DEA) szerint egy éven belül 223 százalékos növekedés fedezhető fel a heroin- és a fentanillefoglalások számában.
A DEA megállapította, hogy a 2019-ben vizsgált tiltott fentanil tabletták 26
százaléka potenciálisan halálos adag fentanilt tartalmazott. Elemzésekből az
is kiderül, hogy több metamfetamint és marihuánát foglaltak le a koronavírus-járvány alatt az Egyesült Államokban.
Ausztráliában a háromszoros világbajnok kenust, Nathan Baggaleyt és báty
ját a bíróság bűnősnek találta kábítószer-csempészet vádjában. Az elkövetők
650 kilogramm kokaint importáltak az országba 2018-ban.
Afrikában, Zambiában az ország vezetése jóváhagyta a kannabisz orvosi, tudományos és kutatási célú legalizálásáról szóló törvényjavaslatot.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hírei
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) által támogatott, Legyen Tered! elnevezésű projektsorozat újabb állomásához érkezett. A Kőbányai Önkormányzattal közösen, építészeti bűnmegelőzési eszközökkel került átalakításra egy
X. kerületi közpark. Az 1970-es években Amerikában kezdték oktatni az egyetemek építészeti karain azt a tananyagot, amely mostanra a modern architektúra szerves része lett. Több évtizedes múltra tekint tehát vissza az építészeti
bűnmegelőzés, szerencsére a városépítészek nálunk is mind többször alkalmaznak ilyen megoldásokat, értelemszerűen nemcsak közparkok létesítésénél. Az NBT immár harmadik ilyen beruházása azt is jelzi, hogy általánosan
is sokat fejlődött a prevenciós kultúra, de ezen építészeti megoldások a lakóközösségek bűnmegelőzési szemléletét is ékesen bizonyítják. A korszerű technológiával készült kivitelezések minden esetben környezetbarát és természetes anyagokat használnak, rendszerint megőrzik vagy bővítik a zöld felületet.
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Az esztétikumában és funkcionalitásában harmonikus megoldások elsődleges célja, hogy a lakosság kulturált pihenését, kikapcsolódását és biztonságát szolgálja.

A MÁJUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Bilicsi Erika „Hazai folyóiratok minősítése a Magyar Tudományos Művek
Tára alapján” című tanulmányából megtudhatjuk, hogy a tudományos teljesítmény mérésének igénye számtalan kérdést vet fel. Sokféle mérési eljárás
és mutató létezik, de egyik sem ad választ az olyan általános kérdésekre, hogy
melyik folyóirat „jobb” vagy melyik kutató teljesítménye színvonalasabb.
Mindig meg kell fogalmazni, hogy mit, milyen okból kívánunk mérni, és az
ennek megfelelő mérési eljárást kell alkalmazni. Bármilyen mérési eljárást is
választunk, adatbázisra, egy vizsgálandó halmazra van szükség ahhoz, hogy
méréseket, összehasonlításokat lehessen végezni, rangsort lehessen előállítani.
Ennek az adatbázisnak pedig kellően nagy merítésűnek, az indexelt tartalom
tekintetében teljesnek, az adatokra vonatkozóan pedig hitelesnek kell lennie,
hiszen, ha túl kis halmazt elemezve vonunk le következtetéseket vagy csak
részinformációk állnak rendelkezésre a vizsgálat tárgyairól, nem lesz pontos
az eredmény, és egyesek hátrányba, mások megalapozatlanul előnybe kerülnek. A magyar kutatások eredményeinek minősítésére kiváló eszköz a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT).
Bogdány Gyula „Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata I.” című
tanulmánya leírja, hogy a mellkasi szúrt sérülés egyértelmű jele annak, hogy
önmaga vagy más személy a sérült életének kioltására törekedett. Ezekben
az esetekben a bűnügyi szakemberek gyakran olyan helyszínre érkeznek,
amelyet előzőleg valamilyen okból – általában a sürgős betegellátás –, segítő vagy a tett leplezése miatt bűnös szándékkal megváltoztattak. A bejelentés
adataiból kiindulva a helyszínelőknek kiélezett figyelemmel kell kutatniuk
a helyszínnek a cselekménnyel összefüggő elváltozásait, és azokra okszerű
magyarázatot kell adniuk. Írásában a szerző a kezdeti elemző-értékelő munkához kapcsolódó szempontokat kívánja bemutatni, annak érdekében, hogy
a bűnügyi nyomozók munkájában a tudatosság nagyobb szerepet kapjon a tagadhatatlanul szükséges, de könnyen sémákká kopó rutin mellett.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az új tantervben oktatott valamennyi tantárgy leírását a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, valamint az államtudományi területen oktatott szakok és szakirányok
222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben megfogalmazott képzési és kimeneti
követelményeinek megfelelően kell elkészíteni. Borszéki Judit a „Képzési és
kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés. 21.
századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban” című tanulmánya áttekintést ad ezek történeti előzményeiről, az európai és hazai felsőoktatást érintő
egységesítési törekvésekről. Ismerteti a tanulási eredmény alapú tantárgyfejlesztés lényegi elemeit, majd azt vizsgálja, hogy ezek hogyan függnek össze
a korszerű pedagógiai taxonómiákkal (rendszertanokkal), továbbá az úgynevezett „4C” (creativity, critical thinking, communication, collaboration: kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció) és a 21. századi
készségek fejlesztésével. Végül néhány példán keresztül bemutatja, hogy ez
hogyan valósítható meg a rendészeti felsőoktatás gyakorlatában.
Deák József – Nagy Ivett – Zágon Csaba „Együttműködés nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel: orosz és magyar rendőrségi példák” című cikkükből
megtudhatjuk, hogy az egykori, úgynevezett szocialista világrendszer részeként a magyar rendőrség hosszú ideig következetesen másolta a szovjet milícia mintáját működésmódjában, struktúrájában, rendfokozataiban, fejlődésének irányaiban egyaránt. Az akkori társadalmi-politikai rendszer mindkét
ország rendészeti struktúrájának fejlődésére rányomta máig ható bélyegét.
A rendszerváltozást követően a rendőrségek saját pályájukon folytatták fejlődésüket az európai, nemzetközi elvárásokat, bevált gyakorlatokat figyelembe
véve. A bűnözés határokon átnyúló jellegéből fakadóan a szervezetek életében növekvő jelentőségű lett az együttműködés más országok hatóságaival és
a nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel. Ezek között kiemelkedő jelentőségű
a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol), valamint az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol) folytatott együttműködés. Ugyanakkor
ezek tartalma szerint más csatornák felhasználása is megjelent. A megfelelő
struktúrák, együttmunkálkodási módok összevetése érdekes összefüggésekre világít rá, és a szerzők szerint hasznosítható tapasztalatokkal szolgálhat.
Makkos Nándor „A tisztviselők általános magatartási követelményeiről”
című tanulmányából kiderül, hogy a conditio humana fogalmának elemzése
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messzire vezet, mégis minden hivatásrendi törvény tartalmaz megállapításokat, tiltásokat vagy előírásokat a tisztviselők magatartására vonatkozóan,
mert a közszolgálatban az ember individualitása kénytelen meghajolni a köz
érdek előtt. E meghajlás azonban nem tekinthető hanyatlásnak, hiszen az emberi méltóság jog által nem igazolható, jog által mindenkor védendő érték.
A mások tisztelete előtti meghajlás mindaddig nem térdre kényszerítés, míg
a tisztviselő magatartása megfelel a társadalom erkölcsének. A társadalom által elvárt magatartásokat szabályozó újabb és újabb törvényekben változatlan,
hogy semmis az a megállapodás, mely jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, jogszabály megkerülésével kötötték meg vagy színlelt megállapodást takar. A tisztviselők régi és új feladat- és hatáskörei kibővülnek a hivatásetikai
részletszabályok és etikai eljárások kormányrendeleti szinten történő rögzítésével. Izgalmas feladatot jelent megvizsgálnunk, hogy az új ruha alatt a régi
erkölcs vagy új elvek, esetleg azok keveréke munkálkodik-e.
Minkó-Miskovics Mariann – Szabó Csaba „Polgári kontra haditechnikai
felhasználású eszközök, avagy érdekes jogszabályi kérdések” címet viselő
cikkét olvasva fény derül arra, hogy a polgári és a haditechnikai felhasználású eszközök jogi szabályozása marginális, nem különösebb jelentőséggel
rendelkező terület. Ez a szabályozás ugyanakkor szektorálisan jelentősnek
tekinthető, különösen az egyes szektorokon belül, így a polgári lőfegyverekkel és tartozékaikkal, illetve a haditechnikai termékekkel foglalkozó szervezetek számára. A szabályozás ugyanakkor egy átfogó, több európai uniós és
magyar jogszabályból álló, viszonylag szűk körű jogalkalmazói gyakorlattal
rendelkező rendelkezéshalmazt alkot, amelynek részletes magyar vizsgálatára eddig még egyáltalán nem került sor.
Pesti Tünde „Rendőrségi kultúra – A tisztképzés és a szervezeti keretek elméleti vizsgálata az előítéletek elleni fellépés tükrében” című munkájában
a magyar rendőrséget vizsgálja a rendőrségi kultúra tükrében. A szerző vizsgálata fókuszába az előítéletek elleni „kereteket” teszi, továbbá arra keresi
a választ, hogy az interkulturális ismeretek betölthetnek-e valamilyen hiányt
a rendőrségi kultúra szempontjából. A tanulmányban a szervezetbe kerülési
feltételek, a kiválasztási rendszer, a felsőfokú rendőrtisztképzés és a rendőrökre vonatkozó jogi és etikai szabályozás kerülnek megvizsgálásra. Bár az interkulturális ismeretek nem kerültek beépítésre a rendőr(tiszt)i felsőoktatásba
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Magyarországon, a képzés tartalmazza a vonatkozó jogszabályok, a hazai
kissebbségek és társadalmi csoportok, valamint az előítéletek alapos megismerését. A szerző nem talált olyan hiányt, mely támogatná az előítéleteket.
Szíjártó István tollából született „Állami áldozatsegítés: legjobb gyakorlatok a dél-dunántúli régióból” című tanulmány a magyar áldozatsegítési rendszer sajátosságaira reflektálva röviden ismerteti annak szervezeti rendszerét
és az állami áldozatsegítő szolgáltatásokat, továbbá ismerteti a rendszerrel
kapcsolatban korábban megfogalmazott kritikákat. Erre alapozva vizsgálja a dél-dunántúli régióban megjelenő legjobb áldozatsegítő gyakorlatokat.
Ennek keretében kitér a 2026-ig valamennyi megyeszékhelyen létrehozandó
Áldozatsegítő Központok szerepére s a pécsi Áldozatsegítő Központ bemutatására. Ismerteti a Tolna megyei rendőrség és a kormányhivatal által működtetett áldozatsegítő rendszert, és részletesen bemutatja a Somogy megyei
rendőrség által kialakított áldozatsegítő rendszert, amely az országban jelenleg egyedülálló kezdeményezés.
Egészen rendkívüli, sőt példa nélküli a magyar és a külföldi jogi szakirodalom
körében egyaránt az, hogy egy tankönyv vagy kézikönyv – egy kivételével
– huszonöt továbbfejlesztett, azaz átdolgozott és bővített kiadásban jelenjen
meg. Ez az ünnepi pillanatnak is joggal tekinthető esemény 2020 szeptemberében következett be a Hamza Gábor akadémikus és Földi András tanszékvezető egyetemi tanár által jegyzett, „A római jog története és institúciói” című
mű esetében. A 2000-ben nívódíjban részesített tankönyv, amelyet nemcsak
a joghallgatók, a romanisták és civilisták, de a jogászok is általában előszeretettel használnak, példaértékűen alapos és részletes módon ismerteti a római jog történetét és egyes jogintézményeit, különös hangsúlyt fektetve annak a hatályos jogokra való hatására is. E havi könyvismertetőnket Sándor
István készítette.
Májusi lapszámunkban szomorú kötelességünknek eleget téve adunk közre
két nekrológot. Kerezsi Klára professzor asszony emlékezik professzor Vókó
Györgyre, az Országos Kriminológiai Intézet egykori igazgatójára, Kőhalmi László pedig Mészáros Ádámtól, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársától búcsúzik.
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Interjúnk dr. Koltay Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával készült, amelyből kiderül, hogyan tudott megbirkózni az egyetem a járványhelyzettel, milyen kihívásoknak kellett megfelelni, továbbá milyen helyet foglal el a rendészeti képzés az egyetem képzési rendszerében.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – Online konferencia
2021. április 29-én, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezésében, online formában került megrendezésre a „20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat” című konferencia, mellyel a büntetés-végrehajtási szervezet
a Börtönlelkészi Szolgálat tevékenysége előtt tisztelgett.
Az esemény nyitóelőadását dr. Németh Emma, a kormányzati szervek és az
egyházak közötti kapcsolatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos tartotta meg.
A szakmai elismerések átadása után Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese mondott köszöntő
beszédet, ezt követően Kovács Mihály bv. ezredes, szolgálatvezető, a konferencia levezető elnökeként üdvözölte a konferencia előadóit, a börtönlelkészeket és a résztvevőket.
Várnagy Andrea zongoraművész előadását követően a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatot méltatta előadásával dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Balog Zoltán püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinat lelkészi elnöke, dr. Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke, Heisler András, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, dr. Stift Zoltán katolikus börtönlelkész, a börtönlelkészek koordinációs vezetője. A konferencia záróbeszédében Schmehl János bv. vezérőrnagy köszönetét fejezte ki a börtönlelkészek
tevékenysége kapcsán.
A büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak lelki életét és az abból eredő
szükségletek kielégítését működése során garanciális elemként szavatolja, és
e feladatának végrehajtásában kiemelt partnerként számít a megalakulásának
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huszadik évfordulóját ünneplő Börtönlelkészi Szolgálatra. A szolgálat szerepvállalása és az ennek keretein belül végzett munka fontossága a reintegrációs célkitűzések valamennyi szakaszában megjelenik: a vallásgyakorlás
biztosítása, a hitélet koordinációja mellett a lelkészség irányt mutat, értéket
ad, fejleszt és nevel, ezzel pedig messzemenőkig jótékony hatást gyakorol
a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésének esélyeire is.

BIZTONSÁGI KISOKOS
Áprilisi számunkban indítottuk el új rovatunkat, amelyben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársainak köszönhetően hasznos információkat, fogalommagyarázatokat és praktikus önvédelmi
tanácsokat olvashatnak, melyek segítenek kivédeni a kibertérben rejlő fenyegetéseket, illetve megelőzni az áldozattáválást a digitális világban.
Telefonos adathalászat esetén 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
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áldozatairól, ezáltal erősítve a két fél közötti ismerősnek, olykor bizalmasnak
tűnő kapcsolatot. Az alábbiakra legyünk figyelemmel.
1. Közösségi oldalakon megadott adatok: a hívó fél csak a közösségi médiaoldalakon elérhető nyilvános információkra hivatkozik a beszélgetés
során.
2. Meggyőző taktika: a túl jó ajánlatok igénybevételéhez az áldozat kénytelen megadni adatait.
3. Különös telefonszámok: ismeretlen, furcsa formátumú telefonszámokkal
álcázzák a valódi hívásazonosítót.
4. Félelemkeltő trükk: azonnal intézkedést kívánó veszélyre hívják fel a figyelmet. Például: „Veszélyben a pénze!”
5. Hamisított profilok: a támadó másolatot készít egy legitim profilról és
arra kéri a követőket/barátokat, hogy az új profilt kövessék.
6. Nem valódi bejegyzések: kattintásra ösztönző kiírások posztolása, amelyek adathalász weboldalakra irányítják át a felhasználót.
7. Rosszindulatú programok terjesztése: a csalók rosszindulatú kódokat tartalmazó weboldalakra irányíthatják át a felhasználót.
További információ az alábbi linken érhető el:
https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2019/03/NKI-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3az-adathal%C3%A1szatr%C3%B3l-2018.09.13..pdf

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség
rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában
Mindenki egységes érdeke egy olyan társadalmi működés kialakítása, mely
általában véve mentes a korrupció jelenségétől. Különösen igaz ez a rendvédelmi szervek állományára, akik maguk tekinthetők az egyetemes jogrend védelmezőinek. Ők azok, akiktől mind a munkájuk, mind pedig a magánéletük
során elvárjuk, hogy tisztességesek legyenek, szilárdan ellenálljanak minden
korrupciós kihívásnak. Éppen ezért különösen fontos a rendvédelmi szerveket
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irányító Belügyminisztérium számára minden olyan lehetőség és törekvés támogatása, mely képes növelni a rendvédelmi szervek állománya korrupciós
kihívásoknak való ellenállási képességét, azaz a szilárd erkölcsiségét.
Szerkesztők: Dr. Malét-Szabó Erika, Dr. Münnich Ákos, Takács-Fehér Mária
Felelős kiadó: Belügyminisztérium
Megjelenés éve: 2021
Forrás: http://www.bm-tt.hu/
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/szem_tankotet.pdf

A helyi önkormányzatok nemzetközi környezete
A helyi önkormányzatok nemzetközi környezetéről szóló tanulmánykötet célja
az önkormányzatokkal foglalkozó vagy azokat képviselő nemzetközi szervezetek önkormányzatiság témakörében végzett tevékenységének bemutatása
és feldolgozása. A feldolgozás egyik kiemelt szempontja volt annak vizsgálata, hogy miképp alakult a 2008-as pénzügyi-gazdasági világválságot követően az állami és a közigazgatási szerepkörök újrafelosztása a központi állami
szervek és a helyi önkormányzatok közt. A kutatás tárgyköre alatt a szerzők
a helyi önkormányzatokkal mint a közigazgatás egyik alrendszerével empirikus, tudományos vagy szakmai-érdekképviseleti alapokon foglalkozó nemzetközi szervezeteket értik. Bár a COVID-19 világjárvány a kézirat lezárását
követően tört ki, a szerzők meggyőződése, hogy az újabb válság leküzdésében is fontos szerepe lehet a bemutatott nemzetközi környezet munkájának.
Szerző: Balázs István, Hulkó Gábor, Zöld-Nagy Viktória
Szerkesztő: Farkasné Gasparics Emese
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Megjelenés éve: 2021
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/kozigazgatas-es-allamtudomanyszk/a-helyi-onkormanyzatok-nemzetkozi-kornyezete/

Alkalmazott kriminológia
A bűnözés állandó, meg nem szűnő velejárója a társadalom működésének,
megjelenési formái pedig folyamatosan idomulnak a változó körülményekhez. A kriminológia feladata a bűnözés eredőinek és áltozásainak feltárása, a kiváltó okok feltérképezése, valamint a megelőzés állami és társadalmi
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eszközrendszerének kidolgozása, segítve ezzel a rendőrség munkáját és erősítve a lakosság biztonságát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kiemelten
fontos, hogy a diákok az elméleti tudás mellett alkalmazható ismereteket szerezzenek és megtanulják ezeket mindennapi munkájuk során használni. Ez
tehát a célja az alkalmazott kriminológia oktatásának és az alapjául szolgáló tankönyvnek is, amelynek egyes témáit a hazai kriminológia és bűnügyi
tudományok elismert elméleti és gyakorlati szakértői dolgozták ki, felhasználva a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások eredményeit. A tankönyv
három részből áll: az első rész a kriminológia megismeréséhez és megértéséhez szükséges legfontosabb alapkérdéseket mutatja be, a második részben
a jelenkori bűnözés egyes formáinak főbb jellemzőiről kap képet az olvasó,
míg a könyv harmadik része a gyakorlatról szól, segítve ezzel a jövő szakembereinek munkáját.
Szerkesztő: Barabás A. Tünde
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Megjelenés éve: 2020
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/rendeszettudomany/
alkalmazott-kriminologia/

FOLYÓIRATOK
Nemzetbiztonsági Szemle 8. évfolyam 4. szám (2020)
Laufer Balázs: A nemzetbiztonság veszélyeztetésének előfordulása a magyar migrációs jogszabályokban
A biztonságpolitikában és a nemzetbiztonsági közösségben több elnevezés
is létezik a nemzetbiztonság veszélyeztetésére. Ilyenek többek között: az új
kihívások, a nemzetbiztonsági kockázatok, a nemzetbiztonság veszélyeztetése, a fenyegetések. A tanulmány kísérletet tesz annak bemutatására, hogy
a magyar migrációs jogszabályokban milyen szakkifejezések szerepelnek.
A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetbiztonság fenyegetésének vannak fokozatai, amelyet a szakmai kifejezésekben is célszerű követni.

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

20

III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Babos Sándor: Az alapvető jogok korlátozása a nemzetbiztonsági tevékenység során II.
Az első demokratikus államok megalakulása óta kérdésként vetődik fel, hogy
az állam hogyan és milyen mélységben korlátozhatja az alapvető jogokat.
Napjainkban a számtalan terrorista cselekmény és titkosszolgálati botrány
közepette e kérdés reneszánszát éli. A szerző kísérletet tesz az e szolgálatokra ható alapvető jogi kérdések ismertetésére, egyúttal megvilágítja a jog- és
az államtudomány közötti kapcsolat hatásait is. A cikksorozat második, befejező része a nemzetbiztonsági célú jogkorlátozásokkal foglalkozik.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/view/399

JÚNIUSI ELŐZETES
A júniusi lapszámba tervezett cikkek:
Bogdány Gyula: Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata II.
Czebe András: Szemben az ismeretlen elkövetővel I. Helyzetkép a forenzikus DNS-fenotipizálás eredményeiről és korlátairól.
Major Róbert: Közúti közlekedési balesetek miatt kialakult torlódások okozta időveszteség csökkentésének lehetőségei, avagy miként gyorsítható a helyszíni eljárás.
Mészáros Gábor – Felföldi Péter: Autópályán biztonságosan?
Molnár Katalin: Biztonság mindenhol, mindenkor. Egy Nógrád megyei bűnmegelőzési projekt hatásvizsgálata.
Schneider Richárd: A Magyarországon elkövetett emberölések vizsgálata
a szükségletelméletek tükrében.
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Nemzetközi Rendészeti Figyelő: Cieleszky Péter, Nagy Ivett, Fejes Attila,
Rompos Éva, Kalmár Ádám, Urbán Ferenc, Lippai Zsolt, Pászti Péter Gergely. Nemzetközi Rendészeti Figyelő II.
Schmidt Laura: Kriminológia MA (könyvismertetés).
Budavári Árpád: „Embernek maradni és segíteni.” Interjú dr. Sipos Gyula
r. vezérőrnaggyal nyugdíjba vonulása alkalmából.

ZÁRSZÓ
Május a tavasz utolsó hónapja, hamarosan beköszönt a nyár. Az élet megállíthatatlanul megy előre, utat tör magának. Igaz ez egy speciális szegmensére, a tudomány világára is. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy mindig lesz
új olvasnivaló hírlevelünkben is, hiszen megszámlálhatatlan felfedezés, tudományos megállapítás születik, amelyek szintén előrébb viszik a bennünket
körülvevő világot. Bízunk benne, hogy ezúttal is sok érdekességgel, újdonsággal tudtunk szolgálni.
									
Szerkesztőség
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