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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„A tudomány legfőbb célja az emberiség jólétének emelése...”
Törő Imre
Elérkeztünk a november hónaphoz, amely minden évben a Tudomány Ünnepének hónapja. Valamennyi tudományág, tudományterület képviselője és
művelője kiemelten fontosnak tartja az eseményt, eseménysorozatot, mert
a kiválóságok méltatása, díjazása mellett remek alkalom arra, hogy a fenti idézetben megfogalmazott üzenet továbbítása érdekében nyitni lehessen
a társadalom szélesebb rétegei felé is, s az érdeklődők betekintést nyerjenek
a nem mindig látható folyamatokba, illetve a szakmai, tudományos munkák
eredményeit megismerjék. A Magyar Tudományos Akadémia küldetésében
vállaltaknak megfelelően igyekszik „hozzájárulni az ország helyzetének és
biztonságának erősítéséhez, a magyar nép életfeltételeinek, tudásának és képességeinek javításához.” 1 Az Akadémia minden évben legfőbb szervezője
az eseménysorozatnak. Idén a „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” címen
indul a programsorozat, amelyhez több intézmény, szervezet is csatlakozik.
Többek között a rendvédelmi szervek tudományos tanácsai is készülnek az
eseményre. Idén először kerül átadásra a Belügyi Szemle Szerkesztősége által alapított „Publikációs Nívódíj” is. A Belügyminisztérium folyóiratának
jellegéből adódóan a tudományos cikkek értékelése mellett, a szakmai írások is górcső alá kerültek. Ebben nagy segítségünkre voltak a Szakmai Tanácsadó Testület tagjai, akik a szerkesztőbizottság mellett segítik a Belügyi
Szemle munkáját.
Szerkesztőség

1		 A Magyar Tudományos Akadémia küldetése 2019. Forrás: https://mta.hu/kozgyules2019_rendkivuli/az-akademia-megujult-kuldetese-az-mta-elnoksege-altal-elfogadott-valtozat-110232
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Az elmúlt hónapban az OJS rendszer számos elemének frissítésére és módosítására került sor, így megtörtént a navigációs menürendszer átdolgozása és
kibővítése, az információs blokkok magyar és angol nyelven történő aktualizálása, kibővítése, valamint a szükséges magyar nyelvű források fordítása
angol nyelvre. Különös figyelmet fordítottunk a folyóirattal kapcsolatos beállításokra – rovatrendszer átalakítására, továbbá a munkafolyamat beállítására –, az egyedi cikk komponensek rendezésére és átstrukturálására.
Megkezdtük a Belügyi Szemle MTMT adatbázis negyedik körös átvizsgálását, megtörtént az MTA–KIK-kel történő korábbi egyeztetések ellenőrzése,
valamint a Belügyi Szemlében megjelent publikációkra történő független hivatkozások rögzítése az MTMT rendszerben.
Elkészült a statisztikai adatok gyűjtése és rendszerezése a Belügyi Szemle
folyóirat MTMT rendszerében rögzített hivatkozási és indexelési, valamint
az OJS rendszer archívumában rögzített adattartalom letöltési folyamatairól,
kiemelten a 2020. szeptember és a 2021. szeptember hónapok közötti időszak
tekintetében. Elvégeztük a Belügyi Szemle 2021/9. számában publikálásra
került tanulmányok rögzítését az OJS rendszerben, a REAL-J repozitóriumban, valamint az MTMT adatbázisban. Megtörtént a Belügyi Szemle OJS
rendszerében a 2021. évi 6. számú tematikus számhoz a szerzők által beküldött kéziratok előszerkesztése.
Ez alkalommal is kiemelt feladatként kezeltük a Belügyi Szemle OJS rendszerében a szerzők által beküldött kéziratok vonatkozásában az APA nemzetközi hivatkozási rendszer áttekintését, és szükség szerinti megszerkesztését
a 7-ik kiadás (verzió) szempontjaira figyelemmel.
„Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások” címmel hamarosan új
rovattal bővül a Belügyi Szemle printszáma. Ennek érdekében Szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
munkatársaival. A szervezet igazgatójával folytatott szakmai megbeszélés
során egyeztettünk a szakmai együttműködés részleteiről.
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2021. október 13-án meghívottként részt vettünk a ZSARU Rendőrségi Magazin szerkesztőségi ülésén, betekintést nyertünk a lapszerkesztés folyamatába, a műhelymunkába. A látogatás eredményes volt, hasznos tapasztalatokat szereztünk.
A megújult Rendőrmúzeumot is meglátogattuk, ahol érdekfeszítő tárlatvezetésen vettünk részt. A látottak, hallottak alapján elmondhatjuk, hogy a rendőrség múltjának, történelmi emlékeinek gondozása nagyon jó kezekben van
Kékiné Rozsnyai Éva és kollégái kezében. A látogatásról készült részletes
beszámolót és fényképeket honlapunkon olvashatják.
NAV-híradó
A NAV honlapján az Szja-visszatérítés rovatban megjelent a gyermeket
nevelő szülők adó-visszatérítéséről szóló tájékoztató.
200 milliós kecskerákszállítmány a teherautóban
A pénzügyőrök az M5-ös autópályán, egy román jármű rakterében több mint
négyezer kecskerákokat találtak. Az előzetes szakértői vélemény alapján az
állatok védettek, szállításukhoz engedély kell, természetvédelmi értékük több
mint 203 millió forint. Mivel a sofőrnek nem volt engedélye a rákok szállítására, a pénzügyőrök a védett állatokat és a járművezetőt természetkárosítás miatt
feljelentéssel átadták a rendőrségnek.
Egyre kevesebb a szabálytalanság a Balatonnál
Két évvel ezelőtt még minden negyedik, idén már csak minden hatodik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a NAV munkatársai.
Az előre meghirdetett akciósorozat után eddig mintegy 34 millió forint bírságot szabott ki a hivatal.
Júliusban és augusztusban a vendéglátóhelyeket, a strandokon árusítókat és a
szálláshely-szolgáltatókat ellenőrizték a revizorok, akik többek között a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták, csaknem kétezer alkalommal.
Bár Adótraffipax rovatában a hivatal idén is előre jelezte a balatoni akciót, tehát az adózókat nem érte váratlanul az ellenőrök megjelenése, az ellenőrzések

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

6

III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

15 százalékánál mégis találtak szabálytalanságot. A mintegy 300 mulasztás kétharmadánál a nyugtaadás maradt el, 67 vállalkozó pedig feketén foglalkoztatta
alkalmazottjait. 11 esetben az online pénztárgépet nem használták megfelelően,
vagy jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak.
Szivarok ruhák helyett
A NAV munkatársai egy utas poggyászaiban 1400 szivart találtak a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
A Kubából érkezett férfi a zöld folyosón lépett be az országba, vámköteles
árut nem jelentett be. Az utas bőröndjének ellenőrzésekor a vámmentesen behozható 50 zárjegy nélküli szivaron felül további 1350 szálat találtak. A pénzügyőrök csaknem 23 milliós bírságot szabtak ki, a füstölnivalót lefoglalták, és
költségvetési csalás bűntette miatt feljelentést tettek.
A Drogkutató Intézet hírei
Októberben megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Erdős Ákos tanulmányában egy esetismertetésen keresztül ismerhetjük meg a
szerhasználati zavar, vagyis a függőség kialakulásában szerepet játszó tényezőket és azok sokféleségét. A tanulmány által betekintést nyerhetünk abba,
hogy az egyén szociokulturális környezete hogyan befolyásolja a szerhasználatot a gyakorlatban. A tényezők között jellemzően jelen van a szerhasználat generációkon történő átívelése, a szerhasználó kortársak jelenléte, a drogok társas leválasztó szerepe, és a meglévő pszichiátriai problémák. A szerző
kiemeli, hogy a szerhasználati zavar kialakulása bonyolult folyamat és nem
csak a szerhasználó rossz döntései okán jön létre.
Humli Viktória írásában az új hallucinogén szerekről ír tüzetesen, két csoportra osztva őket: hallucinogén és disszociatív szerekre. Ide tartozik például az
N-bomba, a Br-dragonfly, a szintetikus lizergaminok és az MXE. Csoportonként megtudhatjuk, hogy elsősorban hogyan fejtik ki az emberi szervezetre
gyakorolt hatásukat, és milyen várt, illetve nem várt, sokszor súlyos következményekkel jár a használatuk. Az írás a témában íródott cikkek 2. része.
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Baráth Noémi Emőke a „A mexikói kábítószer-bűnözés sajátos világa” című
összegzésének 1. részében a Juárez-kartell „karrierjéről” olvashatunk, hogy
milyen átalakulásokon ment keresztül, és hogyan hatott a COVID–19 a kartellek tevékenységeire. Baráth Noémi Emőke a folyóiratban megjelent második írása egy nemzetközi publikáció recenziója, melynek a címe: „We are
the researched, the researchers and the discounted: The experiences of drug
user activists as researchers”. A publikáció arra alapul, hogy az előítéletek
miatt az akadémiai kutatók és az aktivisták együttműködése problémás. A recenzióban olvashatunk a Városi Túlélők Szövetségének munkájáról, és hogy
milyen nehézségekkel szembesülnek kutatásaik véghezvitelében. Az a véleményük, hogy a szerhasználónak és a kutatónak együtt kéne létrehozni egy
kutatási tervet a vizsgálatok véghezvitelére. Az írásból megtudhatjuk mi a
közösségi alapú részvételi és mi a közösségvezérelt kutatás.
A Magyar Drogfigyelő aktuális lapszáma itt olvasható:
https://drogkutato.hu/drogfigyelo
Drogradar
Drogradar rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kapcsolatos magyar és nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a Belügyi
Szemle olvasói számára.
Országos Kábítószer Ellenes Fórumot tartott a Készenléti Rendőrség, ahol
külön hangsúlyt fektettek az egyes szervezetek együttműködésének kiépítésére. Két férfi csomagtartójában 39 kg amfetamint talált és foglalt le a magyar rendőrség tavaly, melynek következtében jelenleg a büntetőeljárás befejezése zajlik. Montenegróban fogták el 2021. augusztus 27-én azt a magyar
rendőrség által keresett dílert, aki Magyarországon árult kábítószert. Október
11–15. között a WHO által akkreditált Portage képzést tart a Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonában
Ráckeresztúron a szociális és a humán szférában dolgozó szakemberek számára. A Terrorelhárítási Központ munkatársai 2021. szeptember 15-én elfogták
azt a két férfit, akik 298 tőből álló kannabiszültetvényt hoztak létre Devecser
külterületén. Szeptember 22-én a KR NNI és a Készenléti Rendőrség Bevetés Támogató Osztály munkatársai elfogták azt a 41 éves férfit, aki 2019 óta
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óriási mennyiségben állított elő nemeskéri ingatlanjában amfetamin típusú
illegális pszichoaktív anyagot. Előállította a rendőrség azt a 25 éves férfit, aki
saját udvarán, sátorban termesztett illegális kannabisz növényeket, melyeket
elmondása szerint saját felhasználás céljából nevelt.
Európában, augusztus 31-én jelent meg a túladagolás nemzetközi világnapja
alkalmából az EMCDDA „Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK): kábítószer-túladagolásos halálesetek Európában” című száma. Az EMCDDA szakértői találkozót rendez a digitális egészségügyi innovációnak szentelve. Az EMCDDA legújabb jelentése a szintetikus kannabinoidok használatának veszélyeiről
szól. A marihuána legalizálásért kampányoló olasz szervezet, a Referendum
Cannabis még idő előtt több, mint 500 ezer aláírást gyűjtött. Ennek fényében
várhatóan 2022-ben Olaszország népszavazást tart majd a legalizálás kérdéséről. Don Francesco Spagnesi pratói pap az olasz hatóságok szerint a hívek
adományaiból vásárolt kokaint és a „Gina” néven ismert partidrogot, amelyet
elfogyasztott és „chemsex” partikon másnak is adott belőle. Hollandiában a
szakértők becslése szerint évente akár 4,1 milliárd eurót von el a kasszából, és
mintegy 16 milliárd euró „fekete pénzt” bocsát forgalomba az illegális drogipar.
Amerikában a nyomozók 9227 marihuána növényt foglaltak le összesen 49,
a mexikói kartell által működtetett üvegházban Oregon államban, melyek
feketepiaci értéke több millió dollár. A 2020-as Monitoring the Future panelvizsgálat eredményei szerint a marihuánahasználat tovább nőtt az egyetemisták körében az elmúlt öt évben. Szeptember 1-jén lépett hatályba az új
törvény a marihuánaértékesítés engedélyezéséről Virginiában, és hosszú sorokban várakoztak a betegek a legálisan kapható kannabiszért. A kannabisztermelői iparágban dolgozók félnek attól, hogy a marihuána szövetségi legalizálása egzisztenciális veszélyt jelenthet számukra, mivel a meglévő állami
piacokat kitenné a nemzeti versenynek. Mexikói katonák 17,4 hektáros marihuánafarmot találtak egy vidéki településen, nem messze Creel városától. A
Doppingellenes Világügynökség a jövőben felülvizsgálja, hogy a kannabisz
továbbra is tiltott anyag legyen-e a sportolók számára. Az ügy azért kapott figyelmet, mert Sha’Carri Richardson amerikai sprintert kizárták a tokiói olimpiáról, miután a júniusi tesztje kannabiszra pozitív jelzést mutatott. Növekszik az Egyesült Államokban a kannabisz indukálta hiperemézis szindrómák
száma, mely ismétlődő hasi fájdalommal és kontrollálhatatlan hányással jár.
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Ázsiában a rendőrség 500 kg metamfetamint foglalt le egy, a Fülöp-szigetek
északi részén történt művelet során, mely helyi viszonylatban az idei év legnagyobb kábítószer-lefoglalásának minősül. Négy kínai kábítószer-kereskedő életét vesztette a lövöldözések során.
Továbbra is lehet pályázni
A Drogkutató Intézet közös gondolkodásra hívja mindazon tudományterületek és szakmai közösségek kutatóit, hallgatóit, illetve szakembereit, akik
tudásukkal, ismereteikkel, tapasztalataikkal hozzá kívánnak járulni a droghasználat társadalmi jelenségének minél átfogóbb megismeréséhez. A teljes
pályázati anyag megtalálható a Drogkutató Intézet honlapján.
https://drogkutato.hu/cikkek/publikacios-palyazati-felhivas
Bemutatkozik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (továbbiakban: KR NNI) a
Készenléti Rendőrség irányítása alá tartozó, bűnügyi feladatokat ellátó nyomozó
hatóság. 2004-ben alakult a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság, az ORFK
Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság és az internetfigyelő csoport összevonásával.
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2012. szeptember 1-jétől a Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen
irányítása alá tartozó országos illetékességű, igazgatóság jogállású. Vezetését
a KR NNI igazgatója látja el: 2021. szeptember 1-jétől Opauszki András r. alezredes, mb. igazgató, parancsnokhelyettes. A rendszeresített létszám 644 fő.
Tekintettel arra, hogy hatóságunk korábban több objektumban végezte munkáját a fővárosban, a KR NNI és a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Őrzési Osztálya az egységes elhelyezés érdekében megújult helyszínre,
a Budapest, II. kerület Labanc út 57. szám alá költözött. Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter úr és dr. Balogh János r. altábornagy,
országos rendőrfőkapitány úr 2019. december 12-én adta át az átalakított,
nyolc épületből álló ingatlanegyüttest, amely korábban a Határőrség Országos Parancsnokságának adott otthont. Az objektum teljes területe 54 859 m2,
az ősfás parkkal körbevett épületek összeterülete 12 905 m2. A fogvatartottak elhelyezésére egy külön erre a célra létesített új épület szolgál, amelyben
összesen 17 db, 33 fő befogadására alkalmas zárka került kialakításra.
A KR NNI fővárosi állománya a fenti objektumon kívül a budapesti Mosonyi
utcában, a Vörösmarty utcában, valamint a Pannónia utcában is teljesít szolgálatot. A költözés jelentős minőségi változást hozott a szervezeti egységek
és a személyi állomány életében, a teljesen felújított, új bútorzattal felszerelt
irodák méltó körülményeket biztosítanak a munkatársak számára.
A KR NNI szervezeti egységei:
• Nyomozó Főosztály
• Felderítő Főosztály
• Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály
• Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály
• Kiberbűnözés Elleni Főosztály
• Vagyon-visszaszerzési Hivatal
• Bűnügyi Technikai Főosztály
• Életvédelmi és Célkörözési Főosztály
• Elemző-értékelő Osztály
• Koordinációs Osztály
Az egyes szervezeti egységek, szakterületek részletes bemutatását következő
havi hírlevelünkben olvashatják.
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Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hírei
Legyen Tered! Építészeti Bűnmegelőzési Program
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai konferenciatermében
zárult az a nagyszabású bűnmegelőzési projekt, amelyen a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács bemutatta a két évvel ezelőtt indított rendhagyó vállalkozást. A
Kőbányai Önkormányzattal és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvánnyal
közösen elindított kivitelezés célja az volt, hogy a X. kerület Ónodi-Kolozsvári utca sarkán található, elhanyagolt területet építészeti bűnmegelőzési
eszközökkel építsék újjá. Már a tervezés fázisában bevonták a közelben lévő
Szent László Gimnázium diákjait, illetve a területet övező épületek lakóit,
akik ötleteiket immár tárgyiasult formában is megcsodálhatták. A megvalósítás során nemcsak környezetbarát anyagokat építettek be, de tudatosan a
biztonság és az átláthatóság technológiáját is alkalmazták. A tanácskozáson
önkormányzati- és rendészeti vezetők, illetve városépítők nagy elismeréssel
szóltak a mintaprojekt végrehajtásáról, aminek sikeressége remélhetőleg új
irányt szab a prevenciós architektúrának is. Elhangzott még, hogy a program
mintapéldája annak is, amikor a közösségi összefogásból képes valami nagyszerű, kiemelkedő és példaértékű produktum megvalósulni. A konferencia
rendezői tervezik, hogy a közeljövőben a V4 országaival közösen rendeznek
hasonló tanácskozást, ugyanis a hazai építészeti bűnmegelőzés tapasztalatai
iránt e körben is nagy érdeklődés mutatkozik.

A NOVEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Báger Gusztáv „Az integritás szemléleti alapjai. Általános elméleti jellemzők”
című tanulmánya az integritás általános koncepciójának, szemléletének az ismertetésére vállalkozik, és esetenként az egyes társadalmi szektorokkal való
kapcsolatokat csak illusztrációként említi. Fő figyelme az integritás erősítésére irányul a személyek, a szervezetek és a szakmák vonatkozásában egyaránt.
Jagusztin Tamás „A megbízhatósági vizsgálat az Emberi Jogok Európai
Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében” címet viselő cikke a megbízhatósági vizsgálat hazai jogintézményének jellemzőit vizsgálja az Emberi Jogok
Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében, majd a bíróság által kialakított jogelvek mentén elemzi a magyar szabályozást, annak megfelelőségét.
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Klotz Péter – Szabó Csaba „Kockázatkezelés a börtöntársaságoknál – A
büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása az új jogi szabályozás fényében” című tanulmánya arra keresi a választ, hogy milyen speciális többletkövetelményeket támaszt a börtöntársaságok működésével kapcsolatban az új szabályozási környezet, illetve melyek
lehetnek azok az új kockázatkezelési szervezeti keretek és megoldások, amelyek gyakorlatba történő átültetésével – az új jogszabályi követelményeknek
való megfelelésen túl – még hatékonyabbá tehető e társaságok működése.
Molnár Erzsébet „Szervezeti integritás a büntetőjogi felelősségre vonás
megelőzése érdekében – Integritáselmélet kriminálprofilaktikus megközelítésben” címet viselő dolgozata a szervezeti integritással foglalkozik kriminológiai, szűkebben bűnmegelőzési megközelítésben. Az integritás jelentésének kriminológiai szempontból is használható megfogalmazását követően
foglalkozik az integritás és a compliance viszonyrendszerével, majd azzal a
kérdéssel, hogy a szervezet milyen motivációs tényezők miatt válik egyáltalán veszélyforrássá, kriminogén közeggé, valamint ezeket a tényezőket miképpen lehet kiküszöbölni.
Németh Erzsébet – Jakovác Katalin – Vargha Bálint „Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének
kialakításhoz” című cikke a hazai korrupciós helyzet kiegyensúlyozott és a
valóságnak megfelelő értékelése érdekében megfogalmazza a korrupciós mérőrendszerrel kapcsolatos legfontosabb szakmai követelményeket és tudományos standardokat, melyhez felhasználta az ÁSZ korábbi, a korrupciómérés
megbízhatóságát vizsgáló tanulmányait, az integritás felmérésének tapasztalatait, kutatásmódszertani, illetve a korrupciómérés témakörében megjelent
szakirodalmakat.
Pesti Tünde – Kovács Gábor „A rendőri erőszakról, túlkapásokról – lehetséges magyarázatok” című tanulmányában a rendészettudományi szakirodalmakban a rendőri erőszakra vonatkozóan fellelhető magyarázatokat
ismerteti, a teljesség igénye nélkül. Olyan elméletek kerülnek bemutatásra,
amelyek az erőszak átéléséhez, a férfias értékek képviseletéhez vagy morális
dilemma megjelenéséhez köthetők.
Pintér Roberta „Drogprevenció a védett szerveknél” címet viselő dolgozata a katasztrófavédelem hivatásos állományában megjelenő kábítószerfogyasztási és kábítószerkereskedelmi tevékenység jelenségét és lehetséges okait
mutatja be egy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkája során előfordult eset
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kapcsán, továbbá tárgyalja a megelőzés lehetőségeit, jogszabályi környezetét és a jelenleg is kihívást jelentő kérdéseket, valamint szemlélteti a Magyar
Honvédség jó gyakorlatát.
Pulay Gyula „Az integritásirányítás lehetséges modelljei” című cikke felvázol több lehetséges modellt, ismertetve lényeges tulajdonságaikat és célszerű alkalmazási területüket. A modelleket egyrészt aszerint csoportosítja,
hogy az integritásirányítási rendszer miként kapcsolódik a belső kontrollrendszerhez. Másrészt megkülönbözteti a modelleket aszerint, hogy a szervezeti
kultúra mennyire mozdult el a szabályalapúságtól a küldetésvezérelt és a hivatástámogató értékkövetés irányába.
E havi könyvismertetés rovatunkban az „Integritás a rendvédelem »SZEM«ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában” (Malét-Szabó E., Münnich Á, & Takács–Fehér
M, 2021) című tanulmánykötetet ismerhetik meg, Hertelendi Lajos írásában.
Novemberi számunkban megjelent nekrológban Finszter Géza professzor
búcsúzik Bócz Endre jogtudóstól, egykori fővárosi főügyésztől.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
USA delegáció fogadása a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási,
Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztályon
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2021. szeptember 29-én dr. Leyrer Richárd, a BM Nemzetközi Főosztály vezetőjének kíséretében három fős, az Amerikai Egyesült Államokból érkező delegációt fogadott konferenciatermében a BM Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési
és Továbbképzési Főosztály. A vendégeket Krauzer Ernő r. ezredes, főosztályvezető köszöntötte, majd ismertette a főosztály tevékenységét. A vezetőképzésről és a kiválasztásról Kutsera Péter r. alezredes, osztályvezető és Rigó Bernadett, a Kiválasztási Központ vezetője adtak részletes tájékoztatást az előzetes
egyeztetésnek megfelelően. A főosztály tevékenységében fontos szerepet betöltő, a vezetők és munkatársak ismereteit bővítő továbbképzési rendszer bemutatását követően a delegáció tagjai az alkalmazott tréning módszert is megtekinthették Börcsök György tréner által vezetett vezetőképző tanfolyamon. A
találkozó eredményes szakmai tartalmát és jó hangulatát bizonyítja, hogy az
amerikai vendégek október hónapban egy nagyobb stábbal visszatérnek, mert
mélyebben szeretnék tanulmányozni a vezetőképzési rendszert.
Forrás: http://bmkszf.hu/cikk/3185/USA_DELEGACIO_FOGADASA

„Kódolj határok nélkül!” címmel ismét programozó versenyt hirdet
középiskolásoknak a Belügyminisztérium és a NISZ Zrt.
A Belügyminisztérium és a NISZ Zrt. harmadik alkalommal hirdeti meg nyílt
forráskódú programozó versenyét „Kódolj határok nélkül!” címmel. Az egyre népszerűbb verseny célja, hogy a programozás iránt érdeklődő diákok bővítsék tudásukat a nyílt forráskódú technológia témakörében. A nyertesek a
dicsőség mellett értékes tárgyi nyereményekben részesülnek, emellett gyakornoki programlehetőségek is megnyílnak számukra.
A kezdeményezés sikerét tükrözi, hogy a bajnokság második évében a középiskolai nevezések száma megduplázódott és sok diák újra próbára tette tudását
a megmérettetésen. A versenyzők szerteágazó ismeretekre tettek szert, és látványosan bővültek a visszatérő vetélytársak szakmai tapasztalatai. A program
idei újdonságaként a szervezők a felkészülést mintafeladatsorokkal is segítik,
melyek a www.verseny.nisz.hu weboldalon érhetők el. A nevezésre 2021. november 1-jéig szintén ezen a felületen nyílik lehetőségük a három fős csapatoknak. A próbatételre a középiskolák 9–13. osztályos tanulói nevezhetnek.
Az első három helyezett csapat tagjai értékes tárgyi nyereményekben részesülnek, a felkészítő tanárok pedig szakmai támogatást kapnak tudásuk
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bővítéséhez. Mindemellett ösztöndíj és gyakornoki program várja a legrátermettebb diákokat.
A középiskolai bajnokság keretében 2021 novemberében két online fordulóra kerül sor, majd a legeredményesebb tíz csapat továbbjut a 2022. januári,
24 órás országos döntőbe. A döntő eseményén – amennyiben ezt a járványhelyzet lehetővé teszi – személyesen vesznek részt a diákok, és a legügyesebb
három csapat 15–15 percben részletesen is bemutathatja elkészült munkáját.
Közülük a szakmai zsűri által a leginkább kreatívnak és legjobban kivitelezettnek ítélt alkotást fejlesztő tanulók nyerik a „Kódolj határok nélkül!” 2022-es
középiskolai versenysorozatát.
A végső, 24 órás küzdelem során a csapatoknak egy előre meghatározott
nyílt forráskódú keretrendszerben kell fejleszteniük a helyszínen meghatározott, a közigazgatásban létező, valós feladat megoldására irányuló alkalmazást.
A szervezők 2022 tavaszán a felsőoktatási kategóriában is meghirdetik a
„Kódolj határok nélkül!” nyílt forráskódú programozó versenyt.
A nyílt forráskódú szoftverek és nyílt szabványok fontos szerepet töltenek
be a magyar közigazgatásban. Az idén tizedik születésnapját ünneplő NISZ
Zrt. 2016-ban Nyílt Forráskódú Kompetencia Központot hozott létre, mely
mára kiemelkedő nemzetközi sikereket ért el a LibreOffice fejlesztésben és
hibafeltárásban.
További részletek a www.verseny.nisz.hu oldalon találhatók.

Magyar Tudomány Ünnepe 2021
A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által
18 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az
eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik. A
Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”, amelynek fő üzenete, hogy csak a tudományos tények és összefüggések
ismeretében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok várható következményeinek felmérésére, befolyásolására; felhívja
a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás szerepére az
álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat
eredeti gondolatok létrehozására.
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A kiemelt programok, rendezvények vezető témái: poszt-COVID stratégia,
klímavédelem megvalósítása, a járványhelyzet hatása a társadalomra és a tudományos teljesítményre, járványok – betegségek – klímaváltozás, mesterséges intelligencia alapú technológiák a kutatásban és a mindennapokban,
városfejlődés: környezeti fenntarthatóság, élhető környezet, új irányok és
eredmények a humán, az élet- és természettudományok területén, a tudomány
meghatározó szerepe a jövő társadalmi, gazdasági átalakulásában.
Bővebb információ az MTÜ programsorozatról az alábbi honlapon található:
www.mta.hu/tudomanyunnep

BRFK 140
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendhagyó módon nem a „százötvenedik”,
hanem fennállásának 140. évfordulójára írta meg a főváros rendőrségének történetéről szóló visszaemlékezést. A fővárosi rendőrség ünnepi kiadványa nem
egy tudományos értekezés, hanem egy olyan olvasmány, amely 35 budapesti főkapitány életének, munkásságának bemutatásával és korszakos bűnügyi
eseteivel idézi fel az elmúlt 140 évet. Az egységes magyar rendőrség 2020ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A főváros rendőrsége pontosan 39 évvel „idősebb”, ugyanis majd egy fél évszázaddal korábban, 1881.
április 11-én alakult, amikor a parlament elfogadta a fővárosi rendőrségről
szóló 1881. évi XXI. törvénycikket. A rendőrségi törvény 1881. július elsején
lépett hatályba, ez az időpont lett a BRFK hivatalos születésnapja. Hivatalos
neve Budapesti Magyar Királyi Államrendőrség lett.
Sok minden történt 140 év alatt, 1885. december 17-én megalakult a detektívosztály, s 27 fővel, ők voltak a mai nyomozók elődei. A forgópisztoly helyett Browning típusú pisztolyt kaptak a rendőrök. A budapesti rendőrség fő
szimbólumának számító úgynevezett Zrínyi sisakot 1909-ben vették fel először a budapesti rendőrök, addig kalapot hordtak.
Létrehozták 1908-ban a Bűnügyi Múzeumot. A budapesti rendőrök átéltek
két világháborút, az 1956-os forradalmat, majd a rendszerváltozást. Rendőrből rendőrbiztosok lettek. Az 1900-as évek elején megszervezték a mentőőrséget, létrehozták a motoros rendőri szolgálatot. Az első rendőrnapot 1920
januárjában tartották. Az 1920-as évek közepétől a rendőrök oktatása motorcsónak vezetői, úszó- és nyelvképzésekkel bővült, 1945-ben megjelentek
a rendőrnők az állományban. A főkapitányság 1950-ben átköltözött a Deák
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téren újjáépült, volt Adria Biztosító székházába, amely közel fél évszázadig
volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság székhelye, majd a fővárosi rendőrök,
az Országos Rendőr-főkapitányság, és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
49 év után, 1997-ben beköltözött a Teve utcai épületbe, amely a főváros egyik
ikonikus épülete lett, és mindenki csak Rendőrpalotaként emlegeti.
Forrás: BRFK

„Jót és gyorsan”, születésnapján köszöntötték
a 80 éves Tremmel Flórián professzort
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2021. október
8-án ünnepi keretek között köszöntötték kollégái, tisztelői és tanítványai
Tremmel Flórián professzor urat 80-ik születésnapja alkalmából. Az ünnepségen dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár méltatta a professor
emeritus munkásságát. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánhelyettese bevezetőjében kifejtette,
fontos célkitűzés volt, hogy a kriminalisztika tudománya kapjon megfelelő hangsúlyt ebben az évben. Ezen célkitűzés szellemében a Belügyi Szemle 2021. évi októberi számában kriminalisztikai tanulmányok jelentek meg
tisztelegve Tremmel professzor úr munkássága előtt. Ezt követően dr. Szabó
Csaba, a Belügyi Szemle felelős szerkesztője bemutatta a folyóirat ezen tematikus számának szerkesztési és fejlesztési munkálatait, majd ünnepélyesen
átadta az első példányt az ünnepeltnek. Hautzinger Zoltán röviden ismertette
a tematikus számban publikáló szerzőket és a tanulmányok gondolatiságát.
Ezt követően Fenyvesi Csaba professzor méltatásában kifejtette, hogy a jubiláns zseniális büntető eljárásjogászi vénája, különleges nézőpontja és életfilozófiája számtalan kollégának és tanítványnak nyújtott hasznos útmutatót
a világgal, a tudományokkal és az élettel kapcsolatos kérdéseikre. Ezekre az
elkövetkező évtizedben is számítanak.
.

BIZTONSÁGI KISOKOS

USB eszközök biztonsága – Titkosítsunk!
Az USB tárolók évek óta olyan alapvető informatikai eszközök, amelyek jószerével bármely (privát és munkahelyi) számítógépes környezetben megtalálhatók. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy az USB eszközök biztonságára nem fordítunk kellő figyelmet. Pendrive-ok esetében a legnagyobb
biztonsági kockázat az, hogy ezeket elveszítjük/ellopják tőlünk, és így adataink illetéktelen kezekbe kerülnek. Amellett, hogy érdemes odafigyelnünk
eszközeink fizikai biztonságára – például ne vegyük elő tömegközlekedési
eszközökön, a munkahelyen mindig elzárva tartsuk, ha épp nincsenek használatban – nagyon lényeges, hogy alkalmazzunk titkosítást minden adathordozón, amin szenzitív információt tárolunk. Mindez hatványozottan fontos
szervezeti adatok tárolása esetén!
Milyen lehetőségeink vannak?
● Öntitkosító adathordozók. Ezek beépített hardveres titkosítást tartalmaznak,
ami a szoftveres megoldáshoz képest gyorsabb titkosítást/feloldást jelentenek, ugyanakkor jellemzően magasabb árkategóriába esnek. (Kereskedelmi forgalomban kapható speciális SSD-k, USB termékek.)
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● Teljes lemezes titkosítás (full disk encryption). Olyan szoftveres titkosító
megoldások, amelyek bármilyen adathordozó eszközön alkalmazhatók a
teljes drive titkosítására. A legtöbb operációs rendszer rendelkezik beépített titkosító programokkal (például Microsoft Windows – Bitlocker; Linux
– dm-crypt; macOS – FileVault). (Fontos megjegyezni, hogy az ily módon
titkosított fájlok különböző operációs rendszerek között alapértelmezetten
nem átjárhatók, ehhez előbb a megfelelő szoftvert telepíteni kell. Emellett
természetesen léteznek harmadik féltől származó programok is, például az
ingyenes VeraCrypt.)
● Fájltitkosító szoftverek. Olyan szoftveres titkosító megoldások, amelyek
egyes fájlok titkosítására is alkalmasak (például 7zip, Microsoft Windows
EFS, AES Crypt).
További információk: https://security.berkeley.edu/data-encryption-removable-media-guideline
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-111/final

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Digitalizáció és büntetőjog
A Magyar Rendészet szerkesztősége hazánk rendszerváltozásának 30. évfordulója kapcsán annak rendészetre gyakorolt hatásáról, a rendészeti szervek három évtizedes fejlődéséről kíván megemlékezni. Szerzőknek sikerült megnyerni a magyar rendészeti gyakorlat és elmélet jeles képviselőit,
aminek eredményeként a kötet 14 színvonalas tanulmányt tartalmaz, többek között a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a
vámhatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok helyzetéről. A tanulmányok
a rendészeti szervezetek elmúlt három évtizedes történetét különösen abból a szempontból veszik szemügyre, hogy társadalmi rendeltetésüket hogyan és mennyiben valósítják meg, vagyis képesek-e biztosítani a lakosság
– külső katonai fenyegetésen kívüli – rendészeti eszközökkel megteremthető biztonságát.
Szerkesztő: Christián László, Németh Zsolt, Lippai Zsolt
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Megjelenés éve: 2021
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/a-rendszervaltas-hatasa-a-rendeszetre/

FOLYÓIRATOK
Rendőrségi Tanulmányok (IV. évfolyam 2021/2)
Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások történeti üzenetei konkrét ügyek
és korszakok tükrében
Minden emberi tevékenység magában hordozza a hibázás lehetőségét. Szokták mondani: az ember hibázó lény. Ez alól a kriminalisták, jogalkalmazók
sem kivételek. Tudják ezt a jogalkotók is. A modern büntetőeljárási kódexek
a büntetőjogi felelősségre vonás több szakaszúságát – előkészítő-tárgyalási
vagy nyomozási-ügyészi-bírósági – hirdetik, deklarálják éppen azért, hogy
az esetleges hibákra, tévedésekre fény derüljön. Legalábbis nagyobb esély
legyen erre, hiszen minél többen, minél többféle módszerrel vizsgálják meg
ugyanazon kérdést-kérdéseket – lásd a kriminalisztikai hét fő kérdést –, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy azonos válaszadások esetében helyes a felelet. A többszakaszú kriminalisztikai hibák és következményeik kazuisztikus
vizsgálatánál a szerző csak azon eseteket villantja fel, amelyeknél a felismerési eljárások (néha döntő) szerepet játszottak a hibás/téves (justizmord) ítéletek meghozatalában.
Forrás: https://www.bm-tt.hu/rtt/assets/letolt/rt/202102/03fenyvesi.pdf

Angyal Miklós – Volarics József: Kriminalisztikai ballisztika I. rész
Annak ellenére, hogy Magyarországon közel 150 ezer magánszemély rendelkezik fegyvertartási engedéllyel (igaz, hogy ebből 60 ezernél is több a gáz- és
riasztófegyver viselésére jogosult honpolgár), és negyedmillió körüli a legálisan tartott (lő)fegyverek száma, a bűnügyi statisztikák szerint évente csupán néhány tucat lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény történik. Ezek előfordulási gyakorisága is csökkenő tendenciát mutat. A helyzet látszólag tehát
megnyugtató és problémamentes. Amiért a tanulmány mégis ezzel a témával
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foglalkozik, azt részben az a folyamatos technikai fejlődés indokolja, ami a
lőfegyverek és lőszerek gyártása terén tetten érhető, részben pedig az, hogy
a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények vizsgálata mindig komplex tevékenységet igényel. Ezekhez a vizsgálatokhoz komoly technikai felkészültség
és infrastruktúra, sokszor speciális laboratóriumi háttér és megbízható helyszíni tevékenység szükséges. Klasszikus mondás a bűnügyi helyszínelők között,
hogy „két problémás helyszín van: a kábszeres és a fegyveres”. Az elméleti
alapokat a gyakorlat oldaláról is megvilágító, magyarázó jellegű, képekkel
is dokumentált oktatási anyag hiánypótló szándékkal készült.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5636

DECEMBERI ELŐZETES
A decemberi lapszámba tervezett cikkek:
Balatonyi László – Reich Gyula – Jancsó Béla – Nagy Zsuzsanna – Buzás
Kálmán – Tóth László: Fenntartható települési vízgazdálkodás, jövőkép a
települések részére
Böröcz Miklós: Az európai IT-biztonság jelenlegi kihívásai
Paksi Petró Csilla - Stréhli Georgina: Coaching szemléletű fejlesztés a közszolgálatban
Korinek László – Finszter Géza: Nemzetközi Rendészeti Figyelő IV.
Urbanovics Anna – Sasvári Péter: Tudományos láthatóság vizsgálata a rendészettudomány esetében
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ZÁRSZÓ
Novemberi hírlevelünk néhány újabb rovattal bővült, szakmai híreinket szélesebb körből merítettük. Reméljük e havi kiadványunk is elnyeri olvasóink
tetszését. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk, az eddigi visszajelzéseket nagyon köszönjük.							
Szerkesztőség

ELÉRHETŐSÉGEK
● Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.
● E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu
● Facebook: @belugyiszemle
● Telefon: +36 (26) 795-900; BM: 24-600, 24-611
● Weblap: https://belugyiszemle.hu
● OJS: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index
● Felelős kiadó: Belügyminisztérium Belügyi Szemle Szerkesztősége
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
● Szerkesztette: Dr. Hornyik Zsuzsanna, Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes

