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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„Az élet fő célja – tett;
s tenni magában vagy másokkal együtt
senkinek nem lehetetlen.
Tehát tégy!”
Kölcsey Ferenc
A 2021. esztendő számtalan évfordulót hozott magával. Ahhoz, hogy a rendőrtisztképzés ötvenedik évfordulóját ünnepelhetjük, a vezetőképzés huszonötödik évéhez érkeztünk, az Országos Polgárőr Szövetség harminc eredményes évet tudhat maga mögött – és még folytathatnánk a sort -, számtalan
remek, komoly hivatástudattal rendelkező szakember munkája kellett, akik
a fenti idézetben foglaltakat teljes mértékben kimerítették. A tettek motorja
mindig valamilyen nemes eszme, célkitűzés, amelynek megvalósításáért nem
sajnálták és ma sem sajnálják a fáradságot. A közös cél pedig híd is egyben a
különböző, egymást követő generációk között. A rendőrtisztképzés félévszázados múltjára visszatekintve elmondható, hogy azt nemcsak az oktatók, de
a hallgatók is formálták és formálják mind a mai napig. Napjainkban még inkább érzékelhető a változásokhoz, az új generációk igényeihez, jellemzőihez
történő elengedhetetlen igazodás, az új kihívásokra adott megfelelő válaszok.
Elég csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kreatív Tanulás Programjára
gondolnunk. Mindemellett azonban a rendészettudományi képzésben résztvevő szakemberek, professzorok, oktatók, kutatók sosem felejtkeznek meg
az elődökről, a régmúlt idők kiváló szakembereiről, akik nélkül nem jöhetett
volna létre és nem maradhatott volna fenn napjainkig a rendőrtisztképzés. A
tisztelet méltó kifejezése az a megemlékezés sorozat, amely idén ősszel indult az Egyetemen.
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
A Belügyi Szemle csatlakozott a Sherpa Romeo nemzetközi szervezethez
A Sherpa Romeo egy online adatbáziskezelő szervezet, amely összesíti és
elemzi a kiadók nyílt hozzáférési irányelveit a világ minden tájáról, és folyóiratonként összefoglalja a kiadói és szerzői jogokat, valamint a nyílt hozzáférésű archiválási irányelveket. A Belügyi Szemle által kiadott szerzői jogokat
és archiválási irányelveket egy szakértőkből álló csoport áttekintette és ezt
követően összefoglalót készített az önarchiválási engedélyekről és a szerzőknek biztosított jogok feltételrendszeréről.
A Sherpa Romeo által nyújtott online szolgáltatások elsősorban az akadémiai
kutatóközösség kiszolgálását célozzák és egyben útmutatóként szolgálnak a
nyílt hozzáférési irányelvek összetettségéről, földrajzi elhelyezkedésről, valamint az adott kiadóról és az általa kezelt tudományos folyóiratról.
További információk az alábbi URL linken olvashatók: https://v2.sherpa.
ac.uk/id/publication/39618
Szerkesztőségünk folytatta a Belügyi Szemle MTMT adatbázis átvizsgálását
(negyedik körös átvizsgálás). Elvégeztük a Belügyi Szemle 2021/8. számában
publikálásra került tanulmányok rögzítését az OJS rendszerben, a REAL-J
repozitóriumban, valamint az MTMT adatbázisban. Megtörtént a Belügyi
Szemle 2021. évi 3. különszámában publikálásra került tanulmányok rögzítése is az OJS rendszerben, a REAL-J repozitóriumban, valamint az MTMT
adatbázisban egyaránt.
Részt vettünk az „50 éves a rendészeti tisztképzés” címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozaton.
2021. szeptember 1-én, az ünnepélyes állománygyűlésen Szerkesztőbizottságunk tagja, Finszter Géza professzor és Dános Valér főszerkesztő is miniszteri elismerésben részesült. A jeles alkalomra több ünnepi kiadvány is készült.
Az „50 éves a rendészeti felsőoktatás” című kötet összeállításában szerzőként
Szabó Csaba kollégánk is közreműködött, a Rendészeti felsőoktatás 50 éve
Magyar Rendészet különszámban Dános Valér főszerkesztő úr „Volt egyszer
egy praxisorientált képzési programterv a Rendőrtiszti Főiskolán (1994–1995)”
címmel írt tanulmányt.
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NAV-híradó
Luxustáskákat hamisítottak a raktárban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai mintegy kétszáz hamis ruházati terméket, és a márkajelzések hamisításához használt besütő
mintákat foglaltak le egy budapesti piacon. A jogtulajdonosoknak okozott kár csaknem eléri a hétmillió forintot.

A pénzügyőrök egy pavilon ellenőrzésekor prémiummárkák feliratával ellátott
táskákat, pénztárcákat és cipőket találtak. A különféle márkajelzésű kiegészítők (Chanel, Louis Vuitton, Obag, Guess stb.) az előzetes szakértői vélemény
szerint hamisítványok, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül
hoztak forgalomba. A pavilon feletti lezárt tárolót is felnyitották, ahol olyan
rézből mart nyomókliséket találtak, amikkel a márkajelzéseket rányomták a
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táskákra és a pénztárcákra. Lefoglalták azt a présállványt is, amivel háztartási vasalón felforrósított márkajelzés-mintákat nyomtak a táskákra.
A pénzügyőrök a hamis árut a nyomóklisékkel együtt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt feljelentést tettek.
Kutyakölykök a raktérben
A NAV munkatársai hathetes kutyakölyköket találtak egy teherautóban.

A pénzügyőrök egy román kocsit ellenőriztek az M7-es autópályán Lepsénynél. Az autó átvizsgálásakor öt keverék kiskutyát találtak, amelyek sem állategészségügyi könyvvel, sem útlevéllel, sem csippel nem rendelkeztek. Értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy a
kölyköknek nincs oltásuk és rossz egészségügyi állapotban vannak. Ezért a
kormányhivatal elkobozta a kutyákat, és egy alapítvány gondjaira bízta őket.
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Bűzlött a teherautó
A NAV munkatársai egy teherautóban 1300 kilogramm ismeretlen eredetű, romlott élelmiszert találtak.
A pénzügyőrök az M1-es autópályán egy cseh teherautót ellenőriztek, aminek
rakteréből erőteljes bűz áradt. A jármű hűtést vagy fagyasztást igénylő élelmiszereket (halat, rákot, zöldséget, tojást és gyümölcsöt) szállított. A rakomány átvizsgálásakor feltűnt, hogy a termékeken semmilyen élelmiszerbiztonsági vagy
származásra utaló jelölés nem volt, és a gépjárművezető sem tudta igazolni eredetüket. Az árut nem megfelelő hőfokon tartották, ezért azok a szállítás közben
megromlottak. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal munkatársait, akik
a szállítmányt kockázatosnak minősítették, ezért elrendelték a megsemmisítést.
A Drogkutató Intézet hírei
Publikációs felhívás
A Drogkutató Intézet tanulmányokat vár negyed évente megjelenő tudományos folyóiratába, az Interdiszciplináris Drogszemlébe. A közléssel kapcsolatos részleteket itt olvashat: https://drogkutato.hu/drogszemle
A Magyar Drogfigyelő havonta megjelenő lektorált online folyóirat doktorandusz hallgatók kéziratait várja: -pszichoaktív anyagok - elsősorban kábítószerek - kémiai, biológiai tulajdonságainak vizsgálatával,- a szerhasználat
orvos- és egészségtudományi,- pszichológiai,-rendészeti, -kriminológiai, -szociológiai,- jogi természetű elemzésével, értékelésével kapcsolatos témákban.
A tanulmányok terjedelme: 20-40 ezer karakter
Közlési feltételek itt érhetőek el: https://drogkutato.hu/drogfigyelo/szerkesztoi-utmutato
A szerkesztőség tudományos szakértő bevonásával a beérkezett kéziratot
szakmai szempontból lektoráltatja, és fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására. A folyóiratban megjelenő publikációk
nem a kiadó, illetve nem a szerkesztőség, hanem a szerzők saját, tudományos
szabadságán alapuló álláspontját képviselik. Az el nem fogadott kéziratokat
a szerkesztőség nem tárolja, azok mindegyike törlésre kerül. A szerkesztőség
a folyóiratban másodközlést nem vállal.
Kéziratok beküldése: drogfigyelo@drogkutato.hu
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AZ OKTÓBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Finszter Géza „Rejtőzködő bűn és a büntető hatalom” című cikkében azt kutatja, vajon a nyomozástan miért maradt meg bűnügyi tudománynak. A múlt
megismerése akkor kap eljárásjogi jelentőséget, amikor valamely megtörtént
eseményhez jogkövetkezmények járulnak. A bűnügyek mellett ezt láthatjuk a
civiljogi perekben, a közigazgatási hatósági eljárásokban, de példák hozhatók
a munkajog területéről is. Amennyiben a kriminalisztika a múltbeli esemény
rekonstrukciójának a tudománya, akkor indokolt lehet annak kiterjesztése
valamennyi jogterületre.
Herke Csongor „A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai”
című tanulmánya felhívja a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia
alapvetően megváltoztatja a gépekkel szemben eddig általánosan elfogadott
szemléletet. Amíg a hagyományos számítógépeknél igaz a megállapítás, hogy
csak azt hajtják végre, amire beprogramozták, addig a legfejlettebb és a legkifinomultabb MI-rendszerek képesek autonóm módon cselekedni, elfogadni
és végrehajtani saját döntéseiket, amelyeket a programozóik nem is láthattak előre. Könnyen belátható, hogy a jövőben az MI a kriminalisztika szinte
minden területén megjelenik és hasznosítható lesz.
Gárdonyi Gergely – Hautzinger Zoltán „A kriminalisztikai kutatások fejlesztésének lehetősége” címet viselő cikke leírja, hogy a bűnügyi nyomozás
tudománya olyan közvetítő elem, amely a természettudományok és a társadalomtudományok eredményeit megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok
hasznosíthatók-e a nyomozás során, és ha igen, akkor mely területen, milyen
módon és milyen mértékben, majd pedig a jogi és szakmai környezet vizsgálata
révén ajánlásokat dolgoz ki annak hatékony alkalmazása érdekében. A dolgozat
felveti egy önálló kriminalisztikai kutatóközpont felállításának elképzelését is.
Kovács Gábor „Forenzikus tudományok ostrom alatt” című cikkéből megtudhatjuk, hogy az elmúlt két évtizedben a forenzikus tudományokra (krimináltechnikára) világszerte fokozott figyelem irányult, ami az egyes módszerek
validitásának, megbízhatóságának és felhasználhatóságának átfogó tanulmányozásán keresztül átfogó reformokat eredményezett. Ebben az időszakban
meginduló mélyreható tudományos vizsgálatok, reformfolyamatok időben
szorosan egybeesnek a forenzikus tudományokat érintő fokozott társadalmi
és média érdeklődéssel, amelyek hátterében teljesen új megközelítésű filmsorozatok álltak. A témával eddig kevés hazai szakember foglalkozott.
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Fenyvesi Csaba „A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója” címet viselő tanulmányából kiderül, hogy a kriminalisztika lényegét tekintve főként gyakorlati és – kisebb részben – elméleti bűnügyi nyomozástan, azaz
a bűnügyi tudományoknak azon ága, amely a bűncselekmények felderítésének (megelőzésének) és bizonyításának eszközeit és módszereit tárja fel,
alkotja meg, rendszerezi és alkalmazza normatív jogi kereteken belül. A
dolgozat a kriminalisztika bűnmegelőzési funkcióját, területeit elemzi, felmutatja a jelenlegi és jövőbeni lehetséges prevenciós kriminalisztikai eszközöket, módszereket.
Mészáros Bence „A kriminalisztika hipotézisei” című tanulmánya a kriminalisztikában alkalmazott hipotézis, az úgynevezett verzió fogalmát, a kriminalisztikai alapkérdésekhez való viszonyát, valamint a verziók fajtáit mutatja
be. A szerző a verzió felállításának folyamatát egy tágan értelmezett gondolati
rekonstrukciónak tekinti, és felhívja a figyelmet az annak során érvényesülő
legfontosabb alapelvre, a realitás elvére.
Vigh András „Unortodox kérdések a kriminalisztikai azonosításelmélet köréből” címet viselő cikke rámutat arra, hogy a társadalom egészére, ezáltal
a bűnelkövetői magatartásokra és a bűnüldözés eszköztárára kiható változások törvényszerűen felvetik a korábbi kriminalisztikai módszerek és elméletek szükségszerű újragondolását. Ebben a formálódó rendszerben kiemelt
szerephez jut a kriminalisztika fókuszának is tekinthető azonosításelmélet.
A tanulmány több kérdés megfogalmazásával világít rá az aktuális problémafelvetésekre. Elveti az azonosítás elméletének önállóan létező fogalmi és
tartalmi egységét, rámutat a kriminalisztikai elméletek szoros összekapcsolásának szükségességére, felhívja a figyelmet egyes fogalmak hibásnak tűnő
használatára, széles skálán értelmezi a tartalmi elemeket, majd újabb definíció kidolgozására tesz javaslatot.
Angyal Miklós „Zadig, Holmes és Zoltán zászlós, avagy mit bizonyít a
nyomozó? című tanulmányából kiderül, hogy visszatérő jogértelmezési kérdés, hogy a bizonyítás csak a bírósági tárgyalás fogalmához köthető-e, avagy
abba beletartoznak-e a nyomozati, illetőleg vádszakaszban végrehajtott eljárási cselekmények is. A szerző egyetért azzal, hogy a kérdésre adott válasz
elsősorban a mindenkori büntetőeljárási törvény szabályozási rendszerének
a függvénye. Van egy lényegi közös elem ugyanakkor a különböző eljárásokban: a megismerés kívánalma. A tanulmány célja, hogy a nyomozáshoz
és megismeréshez kapcsolódó néhány történelmi, film- és irodalomtörténeti
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példán keresztül tisztelegjen a 80 éves Tremmel Flórián professzor úr személye, és a témát érintő munkássága előtt.
Lohner Klaudia – Hermann Zsombor – Haller József a „Szexuális motiváció nyomai a tetthelyen: kriminálpszichológiától a kriminalisztikáig” címet visleő tanulmánya azt a kérdést vizsgálja, hogy a kriminálpszichológia a
kriminalisztika segédtudományává válhat-e a jövőben. A kérdés nem triviális,
ugyanis egyetlen, a szerzők által vizsgált kriminalisztikai tanulmány vagy kézikönyv sem szentel különösebb figyelmet a kriminálpszichológiának, ugyanakkor az Egyesült Királyságban – úgy tűnik – a kriminálpszichológia már ma is
a kriminalisztika egyik erőforrása. A kérdést egy folyó kutatási projektjük első
eredményeinek bemutatásán keresztül vizsgálják. Kutatásuk azt mutatja, hogy
a mesterséges intelligencia felhasználásával 90% fölötti valószínűséggel azonosítani lehet az emberölés motivációját pusztán a helyszíni nyomok alapján.
Székely György László „A felderítés értelmezési tartományai a büntető
eljárásjogban és a kriminalisztikában” című cikkét olvasva megtudhatjuk,
hogy az új büntetőeljárási törvény a korábban egységes nyomozási szakaszt
felderítésre és vizsgálatra osztotta. A két nyomozási szakaszban egyrészről
eltérő a nyomozó hatóság és az ügyészség kapcsolata és a jogköreik, másrészt a jogalkotó másféle nyomozási „módszert” képzelt el és javasol a felderítés, és mást a vizsgálat során (a felderítés eredetileg adatgyűjtő jellegű, míg
a vizsgálat bizonyító jellegű eljárási szakasz lenne). Ha áttekintjük a büntetőeljárási törvény szóhasználatát vagy megvizsgáljuk a korábbi büntetőeljárási kódexeinket, illetve a jogtudományi álláspontokat, a felderítés kifejezés
egészen eltérő jelentéstartományaival találkozhatunk.
Póczik Szilveszter „Embercsempészés, nemzetközi bűnügyi együttműködés,
ítélethozatal” címmel megjelenő tanulmányából kiderül, hogy a korábbi embercsempész-szervezetek az elmúlt 20–30 évben jelentős átalakuláson mentek keresztül, alkalmazkodtak a gazdasági, politikai, jogi környezet változásaihoz. A bűnüldözésnek a nemzetközi együttműködés során számos eljárási
és bizonyítási problémával, valamint a bizonyítékok törvényes beszerzését
és felhasználhatóságát érintő nehézségekkel kell szembenéznie. A nemzetközi szervezettségben tevékenykedő bűnözői hálózatok felderítése nemzetközi
bűnügyi együttműködést igényel.
E havi interjúnk „Add nekem a tényt, és én szolgáltatom neked a jogot”
címmel, a 80. születésnapját ünneplő Tremmel Flórián professzorral készült,
amelyet Dános Valér főszerkesztő és Szabó Csaba felelős szerkesztő készített.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Elhunyt Bócz Endre
Életének 84. évében elhunyt Bócz Endre egykori főügyész, a magyar büntetőjog, kriminalisztika meghatározó alakja, az egykori Rendőrtiszti Főiskola
Kriminalisztikai Tanszékének hosszú időn át vezetője, aki a korábbi években állandó meghívottként volt jelen a Belügyi Szemle szerkesztőségi ülésein. Nyugodjon békében!
50 éves a rendészeti tisztképzés
Az elődök tisztelete és a képzés folyamatos fejlődése – ezek voltak a kulcsgondolatai a rendészeti felsőoktatás 50 éves múltját ünneplő programsorozatnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar emléktábla avatással, tudományos konferenciával, ünnepi állománygyűléssel és a köz
rendjéért életüket vesztett hősök emlékművének megkoszorúzásával tisztelgett a fél évszázados múlt előtt.
A 2021. szeptember 1-én tartott ünnepélyes állománygyűlést megtisztelte jelenlétével a Belügyminisztérium részéről Zsinka András helyettes államtitkár, aki az ünnepi rendezvény keretében adta át a miniszteri elismeréseket,
többek között Dános Valér főszerkesztőnek és Finszter Géza professzornak,
a Belügyi Szemle szerkesztőbizottsági tagjának. Janza Frigyes a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője előadásában méltatta az egykori Rendőrtiszti Főiskola oktatóit, szakembereit, a rendőrtisztképzés történelmi időkön
átívelő fejlődéséről, sajátosságairól osztotta meg gondolatait. Sallai János r.
ezredes, a Rendészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára történelmi előadásában többek között beszélt az első állami rendőrség megalakulásáról, az egykori csendőrség működéséről. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa, aki fontos szakmai irányító szerepet töltött be a rendészeti büntetőjogi képzésben, előadásában az
egykori Rendőrtiszti Főiskola 1970-es alapításáról, majd egy évvel későbbi
megindításáról beszélt. A múltat idéző előadásokat követően Kovács Gábor
r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának dékánja a rendőrtisztképzés jelenéről és jövőjéről, a fejlesztési irányvonalakról, elképzelésekről tartott előadást.
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A jubileumi rendezvényen bemutatásra került az „50 éves a rendészeti felsőoktatás” című ünnepi kiadvány, amely Boda József és Tóth Nikolett Ágnes
szerkesztésében jelent meg. Chistián László r.ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektor-helyettese pedig bemutatta a Magyar Rendészet
tudományos folyóirat ünnepi számát, amely külön erre az alkalomra készült.
Az eseményt „A közrendért, a haza biztonságáért életüket vesztett hősök”
emlékmű koszorúzása zárta. Koszorút helyezett el, többek között, a Belügyminisztérium nevében Zsinka András helyettes államtitkár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevében Koltay András rektor.
Részletek: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/09/02/fel-evszazada-toretlen-fejlodes-utjan-a-rendortiszt-kepzes

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében, a Kossuth Lajos
Katonai Főiskolán 1971-ben végzett nyugállományú tisztek kaptak jubileumi
díszoklevelet augusztus 29-én Szentendrén, a Görgey laktanyában.
Részletek: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/08/31/aranydiplomat-kaptak-az-50-eve-vegzett-tisztek

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetben szeptember 16-án Lamm Vanda, professor emerita, akadémikus, kutatóprofesszor
könyvbemutatót tartott. Témája az uniós jog által biztosított jogosultságok
hatékony védelme, illetve azok hatékony kikényszerítése a tagállamok különböző hatóságaival szemben az uniós jog klasszikus, a jelentőségét a mai
napig megőrző területe. Ekként méltán kerülhetett kiemelt helyre a vezető
európai uniós jogi tankönyvekben, valamint hasonlóan megérdemelten válhatott az uniós jog meghatározó kutatási témájává. A vonatkozó jog fokozatos fejlődése még évtizedek után visszanézve is lenyűgözi az értő olvasót, a
nemzeti bíróságok előtt felmerülő, az Európai Bíróság elé terjesztett eljárási
és anyagi jogi problémák összetettségükkel továbbra is izgalomban tartják
a gyakorló és az elméleti szakembereket szerte Európában. Ezt a hiánypótló tanulmánykötet haszonnal forgathatják a joghallgatók, a pályakezdő és a
gyakorlott jogászok egyaránt.
Részletek: https://jog.tk.hu/esemeny/2021/09/hatekony-jogvedelem-az-europa-unio-jogaban

Lovas- és vívásoktatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A lovas és vívó
hagyományok megerősítése érdekében az utóbbi években komoly fejlesztéseket
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hajtott végre az Egyetem vezetése. Felújításra kerültek a Ludovika Lovarda
és az Intézmény vívótermei. A verseny- és szabadidős sport mellett az Egyetem célja a lovaglás és a vívás órarendi keretek közötti, széleskörű lehetőségének megteremtése is.
Részletek: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/09/01/lovas-es-vivasoktatas-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen

2021. szeptember 11-én került sor a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ (Érd Simonpuszta) parkjában az International Police Association (IPA)
Magyar Szekció BRFK tagszervezete és a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra
Központ közös rendezésében tartandó II. IPA Rendvédelmi és Lovas Hagyományőrző Nap rendezvényére. Számtalan érdekes, izgalmas program várta az
érdeklődőket. A Készenléti Rendőrség, a Magyar Honvédség és a Katasztrófavédelem munkatársai tartottak bemutatót és a simonpusztai lovasnövendékek is bemutatkoztak. A hivatalos megnyitót dr. Dános Valér ny. rendőr vezérőrnagy, IPA Magyar Szekció elnöke - István Gábor és Szőcs Géza Nemzeti
Lovaskultúra Központ alelnöke tartotta. Ünnepélyes keretek között felavatták
az IPA BRFK Kultúra Központot, az eseményt a „Kőszívű ember fiai” történelmi musical, a Szőcs Géza Magyar Történelmi Színház bemutatója zárta
a Magyarock Dalszínház társulatának közreműködésével.

BIZTONSÁGI KISOKOS
A virustotal.com egy bárki számára ingyenesen használható szolgáltatás, ami
számos jól ismert vírusvédelmi cég (például: ESET, Kaspersky, Sophos, BitDefender, Emsisoft, Netcraft) folyamatosan frissülő adatbázisain alapul. A
cégek által érzékelt káros ─ például vírusterjesztő, vagy adathalász ─ weboldalak felfedezésük után nagy valószínűséggel felkerülnek ebbe az adatbázisba, amiben mi a Virustotal webes felületén keresztül kereshetünk.
Használata egyszerű, a gyanús hivatkozásokat másoljuk ki, és illesszük be
az URL vagy a Search (kereső) mezők egyikébe. Mi több, a szolgáltatás nem
csupán hivatkozások ellenőrzésére alkalmas, akár fájlokat, IP címeket is ellenőrizhetünk vele!
A piros felkiáltójel jelzi, ha valami nincs rendben az adott oldallal és azt is
láthatjuk, hogy milyen típusú probléma merült fel, például adathalász oldallal
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van dolgunk (Phishing), vagy esetleg valami más káros tevékenységgel van
összefüggésben (Malicious).
Fontos leszögezni, hogy ez a szolgáltatás sem mindenható, ezért önmagában
nem nyújt teljes védelmet, kiegészítőként azonban nagyon hasznos tud lenni.
● Ha például egy nagyon friss káros weboldalról van szó, amit a víruskereső
cégek sem azonosítottak még, természetesen a VirusTotal sem fogja károsnak mutatni, pedig attól sajnos még lehet az.
● Előfordulhat, hogy néhány találat károsnak jelzi az adott oldalt, ám a legtöbb jelzés zöld. Ebben az esetben javasolt inkább kerülni az oldal megnyitását.
● Előfordulhatnak fals pozitív találatok is, ugyanis a különböző biztonsági
cégek eltérően ítélhetik meg egyes programok működését.
● Fájlok vizsgálata esetén legyünk tisztában azzal, hogy a VirusTotal nem
váltja ki egy vírusvédelmi szoftver használatát! Az oldalt nem arra találták ki, hogy az összes fájlt egyenként ellenőrizzük vele.
Munkahelyi környezetben a szolgáltatás használata előtt egyeztessünk a
szervezet információbiztonsági felelősével (IBF/informatikus). Bizalmas
információt tartalmazó dokumentumot ne töltsünk fel az oldalra!
További információk: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/gyanus-link-virustotalra-fel-vele

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Digitalizáció és büntetőjog
Ambrus István „Digitalizáció és büntetőjog” című kötetében a 21. századi technológiai modernizációnak a büntető anyagi jogra gyakorolt hatásait
vizsgálja. A büntetőjog általános része körében olyan alapvető dogmatikai
intézmények újragondolását végezte el, mint a bűncselekmény fogalma, az
elkövetési tárgy, a (kvázi) nyitott törvényi tényállás, az előkészület, az alkalmatlan kísérlet, a kötelező szankciók, illetve az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele.
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A különös rész körében a szerző kimunkálja az ún. szoros és tágabb értelmű
digitális bűncselekmények kategóriáit. Előbbi alatt például a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel vagy az adatokkal kapcsolatos deliktumok érthetőek, utóbbi körben pedig olyan bűncselekmények szerepelnek, mint például
a gyermekpornográfia, a pénzmosás, vagy a zaklatás.
Ezt követi a digitalizáció legújabb eredményeinek büntetőjogi megítélését
bemutató fejezet. Elsőként a mesterséges intelligencia és az önvezető járművek kérdésköre igényelt áttekintést. Majd az új típusú közlekedési eszközök
(például elektronikus roller, segway), illetve a szexuális önrendelkezés elleni támadások mikénti értékelését vizsgálja a szerző. A kötet két exkurzussal
zárul: az elsőt az utóbbi évet alapjaiban meghatározó COVID-19 koronavírus-járványnak, a másodikat egy a digitalizáció miatt is jelentős változásban
lévő társadalmi megítélésű deliktum, az állatkínzás kérdéskörének szenteli.
Szerző: Ambrus István
Megjelenés éve: 2021
Kiadó: Wolters Kluwer
Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/buntetojog/digitalizacio-es-buntetojog.p1644/NOV1020.v8896

Közbiztonság
Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok III.
Jelen kötet bepillantást enged a közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés
érdekében végzett szerteágazó munka háttér ismereteibe. 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, 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.

2021. OKTÓBER

15

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

Szerkesztő: Ruzsonyi Péter
Megjelenés éve: 2020
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/
kozbiztonsag/

FOLYÓIRATOK
Magyar Rendészet Évf. 21 szám Különszám (2021)
Christián László, Hautzinger Zoltán, Kovács Gábor: A magyar rendészeti
felsőoktatás jelene és jövője
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével a Rendészettudományi Karon
folytatott rendészeti képzések új dimenzióba kerültek, amelyek fejlődése folyamatos és jól nyomon követhető. A tanulmány röviden bemutatja a Karon
végzett rendészeti felsőoktatás alap- és mesterképzési rendszerét, jelenlegi
helyzetét, kilátásait, valamint felvillantja mindazokat a kezdeményezéseket
is, amelyek átfogó jelleggel igyekeznek a rendészeti felsőoktatás számára új
irányokat meghatározni.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5630

Finszter Géza: A rendőr akadémiától az egyetemig
Az 1946-ban szervezett első rendőrtiszti tanfolyamoktól a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig hosszú út vezetett. A rendészeti tanintézetek alapításánál nehezen megválaszolható kérdések egész sora fogalmazódik meg. Ezek a felvételi
követelményektől a képzési szintek kijelölésén át, az elmélet és a gyakorlat
helyes arányainak kialakításáig terjednek. Az útkeresés napjainkban is tart.
A rendőrakadémiai felfogás abból indul ki, hogy a rendészeti szakemberek
képzése olyan intézményi rendet követel, amely a rendészeti hivatalok belső
világát viszi el az alma materekbe. A rendészet vezető értelmiségének oktatása ellenben az egyetemi autonómia és a rendvédelmi szervezetek szigorú
rendjének harmóniáját keresi. A tanulmány ezeket az alternatívákat tekinti át.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5636
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Ügyészségi Szemle 2021/02. VI. Évf. 2. szám
Tilki Katalin: Az elektromos kerékpárral elkövetett ittas járművezetések
büntetéskiszabási gyakorlata
Az Országos Kriminológiai Intézetben 2020-ban kutatást folyt „A nem gépjárművel, de gépi meghajtású járművel ittas állapotban elkövetett járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata, különös tekintettel a járművezetéstől
eltiltásra” címmel, amely azt a célt tűzte ki, hogy hogy áttekintést adjon az
elektromos kerékpárral ittas állapotban elkövetett cselekményekről és a kiszabott büntetésekről. Hazánkban ebben a témakörben még nem készültek
tanulmányok, így az eredmények meghatározóak lehetnek a későbbi elemzések, illetve a jogalkalmazói gyakorlat számára.
Nagycenki Tamás: A hazai szervezett bűnözésre vonatkozó anyagi büntetőjogi fogalmak gyökerei
A szervezetten elkövetett bűncselekmények vonatkozásában bármilyen nevet használunk – a szervezett entitást hívhatjuk komplotnak, bűnszövetségnek, bűnbandának vagy bűnszervezetnek – kétség nem férhet hozzá, hogy –
Shakespeare sorait kölcsönvéve és átdolgozva – nem illatos rózsáról, hanem
a társadalomra kiemelten veszélyes, romboló jelenségről van szó. Az alábbiakban azt járom körbe, hogy a bűncselekmények szervezetten történő elkövetésére milyen jogi válaszok születtek a 20. század közepéig, illetve a hazai jogtudósok, jogászok miként vélekedtek az említett jogi válaszokról. A
bűnszervezet anyagi büntetőjogi fogalmának törvénybe foglalása előtt már
évszázadokkal korábban is problémát jelentett, ha a fennálló jogrend ellen
koncentráltan indítottak támadást, vagyis amikor a társadalmilag tiltott tevékenységeket a szervezettség különféle fokozatai jellemezték. A tanulmány
központi kérdésének lényegét röviden úgy lehetne megfogalmazni: meddig
érnek le a hazai szervezett bűnözéshez kapcsolódó anyagi büntetőjogi válaszok, a bűnszövetség-, illetve bűnszervezet-fogalom gyökerei. Nyilvánvaló,
hogy a tiltott tevékenységek, bűncselekmények szervezetten történő elkövetése először nem a 20. században fordult elő, hanem egyes cselekményeknél
sokkal korábban tetten érhető az elkövetés szervezettségének bizonyos foka.
Forrás: http://www.ugyeszsegiszemle.hu/hu/202102/ujsag
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NOVEMBERI ELŐZETES
A novemberi lapszámba tervezett cikkek:
Jagusztin Tamás: A megbízhatósági vizsgálat az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében
Klotz Péter – Szabó Csaba: Kockázatkezelés a börtöntársaságoknál – A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása az új jogi szabályozás fényében
Molnár Erzsébet: Szervezeti integritás a büntetőjogi felelősségrevonás megelőzése érdekében – Integritáselmélet kriminálprofilaktikus megközelítésben
Németh Erzsébet – Jakovác Katalin – Vargha Bálint: Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének
kialakításhoz
Pintér Roberta: Drogprevenció a védett szerveknél
Pesti Tünde – Kovács Gábor: A rendőri erőszakról, túlkapásokról – lehetséges magyarázatok
Pulay Gyula: Az integritásirányítás lehetséges modelljei
Hertelendi Lajos: Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével - avagy a szilárd
erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában
Szabó Csaba: Interjú dr. Dargay Eszter helyettes államtitkárral
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