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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„Soha nem álmodtam a sikerről, hanem dolgoztam érte.”
Estée Lauder
Pontosan két éve, a 2019. július-augusztusi szám megjelentetésével vette kezdetét a Belügyi Szemle szerkesztőségének új korszaka. Az elmúlt időszak tele
volt kihívásokkal, amelyek bátorítottak bennünket lapunk megújítása folyamán. A fejlesztések eredményeként a Belügyi Szemle egy olyan folyóirattá
vált, amelyben új értékek és hagyományok teremtése mellett tovább vittük
a tudomány szeretetét, a szerzők és az olvasók iránti elköteleződést. Fontos
volt az online térbe és a nemzetközi tudományos életbe történő kilépés és integráció. Mindez táplálja és fenntartja a legfontosabb célt: az elért tudományos és szakmai eredmények és gondolatok közzétételét hónapról-hónapra.
A fenti idézet több, mint egy jó iránytű számunkra. Jól tudjuk, hogy a siker
relatív kifejezés, de mi bízunk az elvégzett munka sikerében. Az elmúlt két
esztendő során nagyon sokat tanultunk. Elsősorban szerzőinktől és olvasóinktól, partnereinktől. A mi sikerünk az ő sikereikből táplálkozik. Ezért e helyen
is köszönetet mondunk valamennyi szerzőnknek, olvasónknak és különösképpen partnereinknek. Az ő közreműködésüknek köszönhető, hogy Hírlevelünk változatlan népszerűségnek őrvend, sokan segítik érdekes és értékes
információkkal, anyagokkal. Közös tehát az alkotás, és közös a siker is.
A megszerzett tudás ugyanakkor felkészített bennünket a Belügyi Szemlét
érintő szakmai és tudományos kihívásokkal való szembenézésre, és egyben
iránymutatást is nyújtott a jövőbeni céljaink és törekvéseink megvalósításához. Tovább folytatjuk a Hírlevél havi kiadványként történő megjelentetését,
eleget téve tudományos és szakmai információfúziós és információmegosztó célkitűzéseinknek.
Ezekkel a gondolatokkal kíván a Belügyi Szemle szerkesztőségének minden
munkatársa a kedves olvasó számára tartalmas és pihentető feltöltődést a nyári
időszakra, amelyhez mi is szeretnénk hozzájárulni augusztusi hírlevelünkkel.
Jó pihenést és jó olvasást kívánunk!

Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Július hónapban is folytatódott a lapszámokból nem érzékelhető szerkesztőségi háttérmunka, amelyek a tudománymetria szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Ennek keretében munkatársaink az alábbi feladatokat végezték el:
a) Megkezdtük a Belügyi Szemle MTMT adatbázis harmadik körös átvizsgálását az MTA-KIK jelzése alapján. Minthogy néhány korábbi rekord esetében duplum került rögzítésre, feltétlenül el kell végezni ezek
megszüntetését.
b) A Belügyi Szemle 2021. évi 3. magyar nyelvű különszámába tervezett
kéziratok előszerkesztésére is sor került.
c) Megtörtént a hivatkozások átszerkesztése az APA hivatkozási rendszer
szerint, valamint az angol nyelvű absztraktok, kulcsszavak és címek fordításának ellenőrzése a Word kéziratokban.
d) Elvégeztük a Belügyi Szemle 2021. évi 3. számú angol nyelvű hírlevelének részét képező könyv- és folyóiratszemle vonatkozásában az adatok gyűjtését és elkészítését, valamint a szükséges anyagok fordítását és
ellenőrzését.
e) Komoly feladatot jelentett a Belügyi Szemle OJS rendszerébe a szerzők által beküldött kéziratok előszerkesztése.
APA hivatkozási rendszer
Az eddiginél sokkal pontosabb és egyszerűbben átlátható információs tudásanyag került közzétételre a Belügyi Szemle honlapján található Szerzői
útmutató menüpontban, valamint a Szemle OJS rendszerének Beküldések
felületén. A pontosított APA hivatkozási rendszer alkalmazását 2021. 08. 01-jétől kérjük alkalmazni a szerzők részéről az OJS rendszerbe feltöltött kéziratok esetében.
Új absztrakt projekt
A Belügyi Szemle szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja, hogy a publikált tanulmányok mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos térben elérjék azt a célt, hogy az olvasó kedvet kapjon a teljes tanulmány elolvasására.
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A szerkesztőség a megfogalmazott célok érdekében 2021. szeptember 1-jétől az új absztrakt irányelvek alapján kéri a szerzőket azok alkalmazására. A
témával kapcsolatos további részletes információk hamarosan honlapunkon
lesznek elérhetők.
NAV-híradó
Már elérhető a NAV eVÁM alkalmazása
2021. július 1-jén az Európai Unióban megszűnt az unión kívülről érkező, 22
euró értéket meg nem haladó áruk áfamentessége. Áruértéktől függetlenül
áfát kell fizetni, és vámáru nyilatkozatot kell benyújtani a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV). A NAV új, webes felületen teszi lehetővé a vámáru
nyilatkozatok online benyújtását. 150 eurós összeghatárig az áruk behozatala
továbbra is vámmentes marad, az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a
kölnivizek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével.
A megrendelt küldemények legnagyobb része előreláthatólag olyan nagy
e-kereskedelmi platformokról érkezik, amelyek bejelentkeztek az IOSS-rendszerbe (Import One Stop Shop). Ezzel jelentősen egyszerűsödik a vámadminisztráció, hiszen az IOSS-rendszerben működő kereskedők az áfát már a
vásárlás pillanatában beszedik a vásárlótól, és automatikusan fizetik meg azt
az adóhatóságnak.
Ha valaki olyan webshopból vásárol, ami nem tagja az IOSS-rendszernek,
akkor a postai szállítmányozóknak egy különleges szabályozás (SA – Special
Arrangement) alapján lehetőségük van arra, hogy automatikusan elvégezzék
a vámkezelést, és utána szállítsák ki a csomagot. A postai szolgáltató a vámkezelésért külön díjat is felszámíthat.
Ha a vásárló úgy dönt, hogy maga szeretné a vámkezelést intézni, van rá
lehetősége, már a NAV új, eVÁM webes felületén is benyújthatja a vámáru
nyilatkozatot. A vámkezelés ebben az esetben díjtalan. A vámkezelt termék
áfája (legtöbb esetben 27 százalék) az eVÁM portálon bankkártyával vagy
átutalással is megfizethető.
Az eVÁM webfelület olyan küldeménynél használható, amely behozatala
nem tiltott vagy engedélyköteles, értéke pedig nem lépheti túl a 150 eurót. A
címzettnek érvényes ügyfélkapu-regisztrációval kell rendelkeznie, és a csomag
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megérkezése előtt értesítenie kell a szállítócéget is – például a Magyar Postát vagy a gyorspostai szolgáltatót – arról, hogy a webes felületen saját maga
szeretné a vámkezelést intézni. Az eVÁM portál lehetőséget biztosít arra is,
hogy az ügyfél a vámáru nyilatkozatait tervezetként elmentse, és a beküldést
egy későbbi időpontban végezze el.
További információk:
https://www.nav.gov.hu/nav/internetes_vasarlas
https://evam.nav.gov.hu

Rács mögött egy újabb őrző-védő bűnszervezet
Csaknem egymilliárdos kárt okozott a költségvetésnek az az őrzés-védelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelynek tagjait a NAV munkatársai fogták el a
közelmúltban. A bűnbandától luxusautókat, ingatlanokat, jelentős bankszámlavagyont és rengeteg készpénzt foglaltak le, de csőre töltött, éles lőfegyverek is előkerültek a kutatásokon.
Az Online Számla rendszer adataiból kiderült: a vagyonvédelemi szolgáltatást
nyújtó bűnszervezet fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy bevételeit egy strómanok vezette, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. Ezzel a módszerrel egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek,
amellett, hogy a piacon is kedvezőbb helyzetbe került versenytársaival szemben.
Az akcióban a budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette; a mintegy 200 részt vevő összesen 105 helyszínen kutatott. A nyomozók
egy 76 millió forint értékű Ferrarit, muzeális jellegű autókat és egy kishajót
is foglaltak, valamint nagyjából 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak. A rengeteg lefoglalt készpénz egy
része befalazott, rejtett páncélszekrényekből került elő a cégháló titkos irodáiból. A bűnszervezet irányítóinál éles lőszereket és lőfegyvereket is találtak, néhányat csőre töltve.
A nyomozók 16 személyt gyanúsítottként hallgattak ki, a bíróság a bűnbanda négy irányítójának letartóztatását már el is rendelte. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 20 év börtönt
is kaphatnak.
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31 kilogramm kábítószeren ült a sofőr

Tompán, egy BMW ellenőrzésekor a sofőr úgy nyilatkozott, hogy bejelentenivaló árut nem visz magával. A NAV pénzügyőrei a nyilatkozatot elfogadták,
de kockázatelemzés alapján az autót tételes vizsgálatra félreállították.
A vezetőülésnél kialakított rejtekhelyen ragasztószalaggal körbetekert, szúrós
szagú, növényi törmeléket tartalmazó csomagokat találtak. A pénzügyőrök a
csaknem 31 kilogramm, 75 millió forint feketepiaci értékű marihuánagyanús
anyagot, valamint a sofőrt feljelentéssel átadták a rendőrségnek.
A Drogkutató Intézet hírei
Júliusban megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Az olvasók Erdős Ákos írásából megismerhetik, hogy milyen okai vannak a pszichoaktív anyagok fogyasztásának. A szerző feltételezése szerint az emberek
azért használnak kábítószereket, hogy különböző szükségleteket elégítsenek
ki, még ha azok nem is vezetnek a kívánt eredményekre. A tanulmány egy
több részből álló cikksorozat harmadik része.
Jelen tanulmány szerint a pszichoaktív szerek kipróbálását, használatát
részben az alvás, illetve pihenés iránti igény kielégítése, egyes értelmi, intellektuális és mentális funkciók javítása, továbbá a különböző szerek egyidejű
használatából származó szinergiás hatások elérésének, a pszichoaktív hatás
fokozásának a vágya magyarázhatja.
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Hal Melinda „A marihuána legalizációjának és kapcsolódó kérdéseinek ös�szefoglaló áttekintése, különös tekintettel a Nemzeti Drogellenes Stratégiára”
című tanulmánya a hazai statisztikák alapján értékeli a hazai drogstratégia elmúlt időszakra (2013–2020) vonatkozó törekvéseit, összevetve más szemléletű drogstratégiákkal. Megismerhetjük a marihuánalegalizálás pro és kontra
érveit általánosan, a hazai viszonyokra vetítve. A szerző a szakirodalmi áttekintést követően a jelenség társadalmi beágyazottságára és a kriminalizáló
stigma hatásaira is rávilágít. Továbbá említést tesz a pszichiátriai zavarokról
is, amelyek potenciális rizikótényezőként kategorizálhatók, és szót ejt a viselkedésbeli változások lehetőségeiről is.
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) közzé tette az európai városok szennyvízében található kábítószerek
mennyiségének elemzését. Baráth Noémi a fő eredményeket összegzi írásában. A tanulmány forrása szerint ez az új típusú elemzési lehetőség a kábítószer-fogyasztás éppen aktuális mintázatait képes kimutatni, amelyre a helyi
vezetés progresszív reakciókat is kidolgozhat.
A Magyar Drogfigyelő aktuális lapszáma itt olvasható: https://drogkutato.hu/
drogfigyelo/
Júliusi Drogradar
„Drogradar” rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kapcsolatos magyar és a nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a Belügyi Szemle olvasói számára.
Röszkén professzionális marihuánaültetvényt számoltak fel. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szegedi osztálya csaknem
900 tő marihuánára bukkant. Egy szerb férfit és annak fiát kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vonták eljárás
alá. Egy másik sikeres rendőrségi akció esetben pedig 38 millió forint értékű
(15 kg) marihuánát foglaltak le két román állampolgár autójában és családi
házában a nyomozók. Miskolcon hat fős díler bandát derített fel a hatóság. A
korábban lefoglalt, közel 250 millió forint értékű kábítószer termesztéséhez
szükséges helyre és eszközökre találtak rá a KR NNI munkatársai. A becslések
szerint a közel 300 millió forint értékű felszerelés egy apa-fia pároshoz tartozik, akik csúcsminőségű kamerákkal figyelték a telephelyen folyó illegális
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szerek előállítását. A gyanúsítottak jelenleg menekülnek, ellenük a magyar
rendőrség elfogatóparancsot adott ki. Közel 40 millió forint értékű kábítószert
foglalt le a KR NNI összehangolt akció során az elmúlt hetekben. A kiterjedt
hálózat négy megyében értékesített drogot, egyes személyek a gyanú szerint
kiskorúaknak adtak el illegális szereket.
Európában, az Egyesült Királyságban új testület alakult a brit kannabiszipar
fejlesztésére. Szervezetek, vállalkozások és munkacsoportok egyesültek annak
érdekében, hogy elindítsák a „The Cannabis Industry Council”-t – azaz az első
kannabisz testületet –, amelynek feladata az Egyesült Királyság kannabisz
ágazatának fellendítése. A Kannabiszipari Tanács (CIC) kérte a kormányt,
hogy csökkentse a kannabiszipar akadályozó bürokráciáját. Dánia meghos�szabbítja az orvosi kannabisz alkalmazásának és előállításának lehetőségét.
A dán egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy a 2021 végén lejárandó
orvosi kannabisztörvény próbaverzióját meghosszabbítják.
Az új benzodiazepinek, amelyeket a nemzetközi kábítószertörvények még nem
korlátoznak, június 9-én az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége (EMCDDA) által kiadott új jelentésben kerülnek reflektorfénybe. Ezeket az anyagokat gyakran „dizájner benzodiazepinekként” forgalmazzák, ezért az ellenőrzött benzodiazepinek „legális” helyettesítőjeként értékesítik őket, és egyre
inkább elérhetővé válnak Európában. Az ügynökség új pszichoaktív anyagként
figyelemmel kíséri ezeket az EU Korai Figyelmeztető Rendszerén keresztül.
Szintén az EMCDDA által közzétett jelentése szerint az európai kábítószer
piac ellenállónak bizonyul a COVID-19 járvánnyal szemben. Az Európai Unió
Kábítószer-ügynöksége június 9-én közzétette az európai kábítószerhelyzet
jelentését (2021: Trends and Developments). Az EU (Külügyi) Tanácsa június 21-én jóváhagyta az EU 2021–2025 közötti kábítószerellenes cselekvési
tervét. Az új terv bemutatja az EU drogstratégiájának 2020 decemberében elfogadott prioritásainak megvalósításához szükséges konkrét intézkedéseket
– írja az EMCDDA. A francia bíróság szerint az Európában előállított CBD
értékesítése legális: A Cour de cassation június 23-án az Európai Bíróság tavalyi határozatára alapozta döntését, amely kimondta, hogy egyetlen nemzeti
jogszabály sem tilthatja meg a legálisan előállított CBD értékesítését. A kannabinoidok szabályozásának szükségességét hangsúlyozza egy német tanulmány. Az orvosi kannabinoidok kategóriája elsősorban az orvosi marihuánát
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és a gyógyszeripari minőségű CBD-t foglalja magában, amelyek csak receptre kaphatók Németországban. A tanulmány szerint „noha a kannabinoidok
orvosi felügyelet mellett nagy terápiás potenciállal rendelkeznek, sürgősen
erős jogi keretre van szükség az egyértelmű szabályozások teljes kiépítéséhez”.
Amerikában, az Albertai Egyetem új kísérletében zebrahal embriókat olyan
vízbe helyeztek, melyek kannabinoidokat tartalmaztak. A kutatók megállapították, hogy az idegi aktivitás 60–70%-kal csökkent a THC-t tartalmazó, és
több mint 70%-kal csökkent a CBD-be merült csoportban. A csökkenés még
kifejezettebb volt azoknál az egyedeknél, amelyek mindkét vegyületet tartalmazó oldatban fejlődtek. Ezek az eredmények fontosak lehetnek a terhesség alatt fogyasztott kannabisszal kapcsolatos kutatások terén is. Egy másik
tanulmány is megjelent, amely az orvosi kannabisz alkalmazását vizsgálta 4.
stádiumú rákos betegeknél. A megvalósíthatóság, az adagigény, a fájdalomra és az opioid-használatra gyakorolt hatás, valamint a biztonság szempontjából, és a betegek általános elégedettségének felmérésére is megtörtént. Az
eredmények szerint a kezelés a betegek nagyobb hányadában csökkentette
az opioid-használatot, és javította a fájdalomkontrollt.
Tovább folytatódik a kábítószer-használattal kapcsolatos enyhítések sora: Texas és Louisiana kormányzói aláírták a marihuána-reformokhoz kapcsolódó
törvényjavaslatokat. A legfelsőbb bíróság dekriminalizálta a kannabisz szabadidős használatát Mexikóban: „A bíróság 8–3-as döntésével kimondta, hogy a
felnőttek engedélyt kérhetnek a saját kannabiszuk termesztésére és fogyasztására. A nyilvános és a gyermekek előtti fogyasztás továbbra is tilos” – írja a BBC.
A Johnson & Johnson amerikai gyógyszergyártó cégnek 230 millió dollárt
(67,6 milliárd forintot) kell fizetnie, amiért egy opioid-függőségi válságot
táplált New York államban. A cég nem ismerte el az állammal való elszámolás felelősségét vagy törvénysértését. A New York állammal kötött megállapodás arra is felszólítja a céget, hogy állítsa le a fájdalomcsillapítók országos
értékesítését.
Ázsiában – Afganisztán után – Mianmar a világ második legnagyobb ópiumtermelője. Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala arra figyelmeztet, hogy a mianmari ópiumgyártás ismét növekedhet, ha a
COVID-19 és a puccs által kiváltott gazdasági válság továbbra is fennáll.
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hírei
Legyen TERED II. projekt
Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata már az 1970-es években felmerült,
de először csak elméleti szinten, hiszen azt a tengerentúlon kezdték oktatni
a szakirányú egyetemeken. Később persze Európában is elterjedt, hazánkban azonban csak mostanság kezd gyakorlattá válni, talán – szerénytelenség
nélkül – köszönhetően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) ez irányú
programjainak is. 2019-ben példaértékű összefogással valósult meg Kőbányán a legyen TERED mintaprojekt, az Ónodi és a Kolozsvári utcák által
határolt, elhanyagolt területet sikerült közparkká varázsolni. Már a tervezés
során kikértük a lakosság véleményét, de bevontuk a közeli gimnázium diákjait is, akik megfogalmazták igényeiket. A kivitelezés hibátlan minőségben,
környezetbarát anyagokkal, az esztétikum és a funkcionalitás harmóniájával,
határidőre megvalósult, és nevet is kapott, azóta Sajó Sándor térnek hívják.
A X. kerületi Önkormányzat, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és
az NBT már akkor elhatározta, hogy a szemben lévő, nemkülönben elhanyagolt, gazos területet is az építészeti bűnmegelőzés szempontjai szerint újjávarázsolják. Itt az igényeknek megfelelően európai minőségű közpark jött létre,
kutyafuttatóval, hangulatos közvilágítással, biztonságos pihenőövezettel. A
kivitelezés véget ért, azaz a II. ütem beruházása is kitűnő minőségben befejeződött, így a parkot ünnepélyes keretek között 2021. június 17-én, dr. Hatala József, az NBT elnöke adta át, a nagy számban megjelenő helyi lakosok
legnagyobb megelégedésére.

AZ AUGUSZTUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Magasvári Andrea és Szakács Edua a „Pályakezdőkkel kapcsolatos kompetenciaelvárások a közszolgálatban” című tanulmányukban kifejtik, hogy
az utóbbi évek kiemelt kormányzati stratégiai célkitűzései között szerepel a
közszolgálat személyi állományának megfelelő utánpótlás biztosítása, a jól
felkészült, elkötelezett és elhivatott munkatársak foglalkoztatása. Az utánpótlás-biztosítást támogatja, ha tudjuk, hogy a szervezetek pontosan mit is várnak
a pályakezdő munkaerőtől, vagyis definiáljuk a velük kapcsolatos szervezeti
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kompetenciakövetelményeket. A tanulmányban a KÖFOP 2.1.5. keretében
elvégzett empirikus kutatás részeredményeinek értelmezésével mutatják be a
szerzők, hogy a közszolgálati szervezeteknek milyen alapvető elvárásai vannak az újonnan belépő pályakezdőkkel kapcsolatban.
Malét-Szabó Erika, Balázs Katalin, Kurucz Győző és Münnich Ákos
„Kompetenciarendszerek kialakítási és mérési módszertana a belügyi alkalmasságvizsgálati rendszerben” címet viselő írásukból megtudhatjuk, hogy a
Belügyminisztériumban a tudományos kutatásra épülő alkalmasságvizsgálati
és kiválasztási rendszerek kialakítása 2012-ben, az egységes belügyi vezetői kompetenciák meghatározásával kezdődött, majd 2014-ben folytatódott a
vezetői kompetenciák komplex mérésére alkalmas vizsgálati módszertan – a
KVR eljárás – kialakításával. Ez utóbbi kapcsán számos olyan tudományos
újítás került alkalmazásra, melyek megalapozták az új belügyi kompetenciarendszer egészének kialakítását.
Ludányi Dávid „A közszolgálati életpályák szabályozásának jogalkotói
megközelítése – az előmeneteli és illetményrendszerek útjai vagy útkeresése?”
című írása a közszolgálati jogalkotás utóbbi években tapasztalható „extrém”
ütemét tekinti át, elsősorban a közszolgálati életpálya fogalmának jogalkotói értelmezésén, azaz az előmeneteli és illetményrendszerek szabályozásán
keresztül. Kiindulópontja, hogy a közszolgálati törvények mögött meghúzódó jogpolitikai célok a közszolgálati életpálya fogalmát gyakran leegyszerűsítő módon értelmezik, és egy-egy új életpálya bevezetését elsősorban valamilyen bérpolitikai intézkedés eszközének tekintik. Az életpálya fogalmát
először tudományos szempontból vizsgálja meg, majd áttér ennek jogalkotói
megközelítésére. A tanulmány foglalkozik a díjazási rendszerekre jellemző
nemzetközi személyzetpolitikai tendenciákkal, végül összehasonlítja a „civil”
magyar közszolgálat előmeneteli és illetményrendszereit.
Fibiné Babos Barbara, Hegedűs Judit és Szatmári Adrienn „A kompetenciafejlesztés lehetőségei a rendészetben” című tanulmányukban arra vállalkoztak, hogy a magyar rendészetben zajló kompetenciafejlesztés irányait,
lehetőségeit, jó gyakorlatait megvizsgálják. Az utóbbi évtizedekben a rendészetben és ezzel párhuzamosan a rendészeti képzésben egyértelműen megjelent a kompetenciaalapú gondolkodás. Tudományos kutatásra alapulva
meghatározásra kerültek a rendészeti vezetői kompetenciák, és erre épülve
kidolgozásra került az új rendészeti vezetőkiválasztási eljárás, valamint ehhez kapcsolódóan megújult a rendészeti vezetőképzés.
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Olajos Tímea és Fodor Szilvia „Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment
rendszer tudományos megalapozása I. Tehetséges személyek a munka világában” és „Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment rendszer tudományos megalapozása II. A munkahelyi tehetségmenedzsment pszichológiai alapjai” című
írásaiknak célja, hogy elméleti áttekintést nyújtsanak a tehetségmenedzsment
fogalmáról, bemutassák a terület aktuális kérdésköreit, ez alapján pedig egy
általános érvényű munkahelyi tehetségmenedzsment-modellt állítsanak fel.
Malét-Szabó Erika és Takács-Fehér Mária „A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer – a tudomány válasza a rendvédelmi hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatának kihívásaira” című írásukban kifejtik, hogy
számos nemzetközi és hazai kutatás igazolja, minden olyan munka, melyet a
belügyi rendvédelmi szervek hivatásos állománya végez fokozott egészségi,
pszichikai és fizikai megterheléssel jár. Mindez elengedhetetlenné és egyben
kiemelet fontosságúvá teszi a hivatásos állomány alkalmasságvizsgálati rendszerét. Egy ilyen rendszer hatékonyságának alapvető feltétele, hogy folyamatosan igazodni legyen képes a szervezeti igényekhez, valamint a szervezethez
jelentkezők jellemzőiben bekövetkező változásokhoz. A digitalizáció és a világháló használatának robbanásszerű megnövekedése jelentette rendvédelmi
kihívások, valamint a fiatal generáció megváltozott képességei és munka iránti
motivációja törvényszerűen vonta maga után a rendvédelmi hivatásos állomány
több, mint tíz éves alkalmasságvizsgálati rendszerének felülvizsgálatát. Ezen
kihívásokra adott válaszként született meg a Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (röviden: KLIR), melyet a belügyminiszter irányítása
alatt álló egyes rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM. rendelet 2021. január 1-jével kötelező érvénnyel
bevezetett. A tanulmányban a KLIR rendszer tudományos megalapozását ismertetik a szerzők a rendszer legfontosabb alapelveit figyelembe véve.
Az e havi könyvismertetőt Hertelendi Lajos szerkesztőségi munkatársunk
írta, aki a „Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban
(1989–1994)” című könyvet mutatja be írásában.
Augusztusi interjúnk dr. Takács Tibor rendőr vezérőrnaggyal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójával készült a szervezet megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából. Az interjút dr. Dános
Valér, a Belügyi Szemle főszerkesztője készítette.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Rendészet a pandémia idején
A húszéves múltra visszatekintő Szent László Napi Konferencia és szakmai
fórum idén a pandémia okozta rendkívüli helyzetekre fókuszált. A COVID-19
megjelenése társadalmi, állami kihívások elé állította a rendészetet. A járványügyi veszélyhelyzetre tükrében tudományos igényességgel tekintették
át mindazokat a társadalmi, állami kihívásokat, amelyek rendkívüli helyzetekben a közrend, a közbiztonság és az államhatár rendje védelmének, a rendészet működésének paramétereit meghatározhatják.
Emellett az egyetem Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének oktatói és hallgatói olyan fontos témákat mutattak be, mint a kiberbűnözés jellegzetességei és az egészségügyi identitáslopás veszélyei a járvány
tükrében.
Forrás: https://univpecs.com/tudomany/rendeszet_pandemia_idejen

Tudományos konferencia az ötven évvel ezelőtt megjelent „Tanulmányok
a magyar helyi önkormányzat múltjából” című kötet évfordulója alkalmából
Ötven évvel ezelőtt jelent meg az ország területi levéltárainak kutatásait ös�szefogó munkafolyamat eredményeképp a „Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából” című kötet. Az évfordulóra tudományos konferenciát
szervez a Magyar Nemzeti Levéltár és az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézete. Az intézet a két napos konferenciát 2021 novemberére tervezi.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/06/29/a-varmegye-mint-politikai-ter-es-politikaikepzet-ujabb-kutatasok-a-magyar-helyi-onkormanyzat-multjabol

Tizedik alkalommal adták át a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat
Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf
Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj az NKE Rendészettudományi
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Kara azon nappali munkarendes vám- és pénzügyőri, illetve adó- és pénzügyi
nyomozó szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve
magas szintű sport-, kutatási vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vámés Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését. A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője, Sors László államtitkár, címzetes egyetemi docens képviseletében Bakai Kristóf Péter
pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szakfőigazgatója adta át a NAV vezető munkatársai, valamint a Rendészettudományi
Kar vezetői és oktatói jelenlétében.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/07/01/tizedik-alkalommal-adtak-at-a-lonyaymenyhert-tanulmanyi-dijat

Magyarországon kellő időben jött létre az 5G koalíció
Magyarország kellő időben lépett, és hozta létre az 5G Koalíciót (5GK), a
szervezet munkájában mindenki hatékonyan vesz részt – mondta Solymár
Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára az 5G Koalíció megalakításának negyedik évfordulója alkalmából rendezett szakmai kiállításon és ünnepségen
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, amelyen a Belügyminisztérium is képviseltette magát.
Forrás: https://kormany.hu/hirek/magyarorszagon-kello-idoben-jott-letre-az-5g-koalicio

Első Magyar Jogi Könyvszalon
A szakmai és tudományos vitákhoz, a szellemi gyarapodáshoz jogászi és nem
jogászi világban egyaránt nélkülözhetetlen a szakirodalom ismerete és a megfelelő fórumok megteremtése. A Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság ehhez kíván hozzájárulni azzal, hogy hagyományteremtő szándékkal
2021. szeptember 18-án, a csodálatosan felújított Károlyi-Csekonics Palotában megtartja az első Magyar Jogi Könyvszalont. Kedvezményes könyvvásárral, könyvbemutatókkal, neves szerzőkkel, exkluzív dedikálási lehetőségekkel, szakmai programokkal, díjátadókkal várják az érdeklődőket.
Forrás: https://jogaszegylet.hu/jogelet/elso-magyar-jogi-konyvszalon
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Törvény és igazság
Válogatott beszédek, tanulmányok, dokumentumok
a modern ügyészségről (2000–2020)
2021-ben ünnepeljük az egységes modern magyar
ügyészség létrejöttének 150. évfordulóját. E hos�szú történetből a legutóbbi húsz évre tekint vissza
ez a gyűjteményes kötet.
Szerző: Polt Péter
Megjelenés éve: 2021
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/jogtudomany-2/torveny-es-igazsag

A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai
Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog
határterületeiről
A mesterséges intelligencia alkalmazásának rohamos terjedése számtalan nehéz kérdéssel szembesíti az emberiséget, így a szabályozási kihívásokra
választ kereső kutatókat is. A jelen kötet huszonkét
tanulmánya azoknak a tudományos szempontoknak a számbavételére vállalkozik, amelyeknek a
szerzők meggyőződése szerint meg kell határozniuk az állam szerepvállalásáról, a szabályozó általános megközelítéséről, illetve egyes alkalmazási
területek konkrét szabályozásáról folyó szakmai vitát. A felvetett problémákat a kötet hat tematikai csoportban tárgyalja: társadalmi és etikai kérdések,
általános szabályozási kérdések, adatvédelmi aspektusok, a kommunikációra
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és a nyilvánosságra gyakorolt hatások, a jogalkalmazás és a gazdasági szabályozás problémái.
Szerzők: Czékmann Zsolt, G. Karácsony Gergely, Gombos Katalin, Kovács
László, Menyhárd Attila, Ritó Evelin, Sorbán Kinga, Ződi Zsolt, Karsai Krisztina, Tóth András, Vadász Pál, Klein Tamás, Deli Gergely, Eszteri Dániel, Gyuranecz Franciska Zsófia, Rab Árpád Szörény, Pünkösty András, Hohmann
Balázs, Kocsis Réka, Krausz Bernadett, Török Bernát, Udvary Sándor, Lábody Péter, Muhari Nóra, Papp Dorottya, Mráz Attila, Pók László Gábor, Pusztahelyi Réka, Péterfalvi Attila
Szerkesztő: Ződi Zsolt, Török Bernát
Megjelenés éve: 2021
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/jogtudomany-2/a-mesterseges-intelligencia-szabalyozasi-kihivasai-3/

FOLYÓIRATOK
Rendvédelem, 2021/2. szám
Adamik Zsolt Leon – Bártfai Fanni – Gyaraki Réka
Eszter – Dobó Judit – Műhelyi Viktória – Őze Gábor – Szekér Anna: A pandémia okozta digitális
átállás tapasztalatai a rendészettudományi oktatásban
A pandémia alapjaiban változtatta meg a köz- és
felsőoktatást, melyeket – eddig egyedülálló módon – az online térbe kellett áthelyezni. Ez a hazai rendészettudományi képzést is érintette: a kar
oktatóinak és hallgatóinak speciális jogállásukból
fakadóan nem csak az online oktatásra kellett átállniuk, de a veszélyhelyzet
kapcsán keletkezett rendészeti feladatokat is el kellett látniuk. A tanulmányban a rendészeti oktatás digitális átállásának, és az ebből eredő tapasztalatok
bemutatásán túl a szerzők elemzik a képzésben részt vevők digitális kompetenciáját, és az átállás során szerzett tapasztalatokat, továbbá kísérletet tesznek javaslatok megfogalmazására, amelyekkel az online oktatás nem csak
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veszélyhelyzeti alternatíva, de a későbbiekben a tantermi oktatás hasznos kiegészítése is lehet.
Forrás: https://www.bm-tt.hu/assets/letolt/folyoi/2021_2.pdf

Magyar Tudomány 2021/06. szám
Benczúr András: Az információ hordozóiról – az
információ új nézőpontból. I. Információ, formációk, infoszféra
A szerző dolgozatában az információ fogalmának
meghatározását megkerülve nem magával az információval foglalkozik, hanem az információ hordozóival, amit a dolgozatban formációnak nevez. Az
információ hordozói adják a gondolkodás és kiszámítás közös „anyagát”, a formációt. Két alapvető
emberi képességünk, az anyag átrendezésének és
a gondolkodás kibontakozásának történeti áttekintésével kezdi a formációk
világának bemutatását. Az anyag tudatos átrendezése tette lehetővé tudaton
kívüli formációk használatát, ami tovább erősítette az anyag átrendezésére
megismert lehetőségek készletének továbbadását és fejlesztését. A szerző a
formációk világát két fő részből állónak tekinti: az emberi tudatokon belüli
világból és a tudatokon kívül megjelenő, mesterségesen készült formációkból. Az utóbbiak (exformációk) három fő rendszere a nyelv, az írás-nyomtatás
és végül a digitális formációk. A formációkhoz a jelentés hozzárendelése információs események során történik. A formáció így hordoz információt felhasználója számára. Az információ hasznosulása, felhasználása, átalakítása,
feldolgozása sokáig emberi tudatokon keresztül történt. Ezen a téren hozott
forradalmi változást a kiszámítás gépesítése és a digitális világ. Jelen tanulmányban az emberiség információs világát, a formációkból felépülő infoszférát tárgyalja a szerző.
Forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud202106_f59782#matud202106_f59782
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SZEPTEMBERI ELŐZETES
A szeptemberi lapszámba tervezett cikkek:
Lengyel Tibor: A pénzmosás és költségvetési csalás elhatárolási kérdései
adózatlan jövedéki termékek tekintetében
Uricska Erna: Online reputációmenedzsment a police_hu Instagram-profilján
Magasvári Adrienn – Olexa Péter – Szabó Andrea: „Kik is vagyunk valójában?” Az adó- és vámhatóság lehetőségei a munkáltatói márkaépítésben
Fórizs Sándor: A német rendőrségek felvételi rendszere
Németh Gábor: A lengyel rendőri alapkiképzési rendszer
Danielisz Béla: A közegészségügy belügyi igazgatásának kezdetei, 1867–1876.
Korinek László – Finszter Géza (Szerk.): Nemzetközi Rendészeti Figyelő III.
Mogyoródi Gergely: A lengyel rendőrség hivatásos állományú személyzetének kiválasztási rendszere
Sallai János – Krauzer Ernő: Szamel Lajos a rendészettudomány megalapozója, hírnöke
Németh Viktor: Az edzett agy. Hogyan növeli az agy teljesítőképességét a
mozgás?
Dános Valér – Szabó Csaba: Interjú Haller József professzorral, a Drogkutató Intézet igazgatójával
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ZÁRSZÓ
Reméljük ismét hasznos információkkal és olvasmányokkal szolgáltunk hírlevelünk augusztusi számában is. Folyamatosan aktuális és érdekes információkkal kívánunk szolgálni kedves olvasóink számára. Törekszünk arra,
hogy minél szélesebb körben, érdekes témák feldolgozásával álljunk olvasóink rendelkezésére.
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