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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
Jubileumi évet nyitunk a 2022. esztendővel. Hetven
éves lett a Belügyi Szemle, a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata. Ezalatt a hosszú idő alatt
sok mindent megért, sok változáson, formálódáson
ment keresztül mind a tartalmat, mind a formát, elnevezést illetően, de mi sem bizonyítja jobban, hogy
képes volt mindig megújulni, mint az, hogy még mindig jelentős, számottevő szereplője a magyar tudományos életnek, a belügyi szakmai világnak és számos határterületnek is. A digitális folyamatok életünk minden területére „berobbantak” és töretlenül jelen
vannak, nem lehetett ez alól kivétel a folyóiratok világa sem. Ma az a folyóirat
számít igazán, amely az online térben is „megmutatja magát”, és az informatikai fejlődésnek köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül megosztja a
birtokában lévő információkat, hasznos tartalmakat. A több, mint másfél millió látogató száma honlapunkon azt igazolja, hogy sokan kíváncsiak a Belügyi
Szemlére, és nemcsak a folyóiratunkra, hanem a legfrissebb szakmai és tudományos hírekre is, amelyeket napról napra hírportálként megosztunk olvasóinkkal. Mindemellett nagy örömünkre szolgál, hogy számos olyan elismert
szakember kíséri tovább útján napjainkban is a Szemlét, akik már évtizedekkel
korábban is közreműködtek valamilyen formában a folyóirat szerkesztésében.
Az eddig elért eredményekért a Szerkesztőbizottság és a tanácsadó Testület
mellett köszönet illeti valamennyi régi és új szerzőnket is, mert tanulmányaikkal, tudományos cikkeikkel hozzájárultak folyóiratunk elismertségéhez.
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Új rovattal bővül a Belügyi Szemle
A Belügyi Szemle rovatrendje a januári lapszámtól új rovattal bővül, melynek
címe: „Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások”. A rovat valójában nem előzmény nélküli. A „Híres bűnügyek, tanulságos nyomozások” rovatcím alatt már korábban is számos, büntetőjogi és kriminalisztikai tanulságokkal bíró cikk jelent meg folyóiratunkban. A régi-új rovat újraindítása több
szempontból is különös és jövőbe látó gondolatként született meg Szerkesztőségünk égisze alatt. Munkásságuk során maguk a szerkesztők is sok olyan
jellegű eseménnyel találkoztak, amelyet később szakavatott bűnügyes kollégák
papírra vetettek, és ezen esetek többségükben jó alapot szolgáltattak egy-egy
leíró vagy empirikus tanulmány elkészítéséhez, a leendő nyomozó kollégák
felkészítéséhez, vagy éppen az adott ügy jogi szempontú feldolgozásához. A
rovat mostani elindítását több egyetemi oktató is javasolta.

Minősített folyóirat a Belügyi Szemle
A Magyar Tudományos Művek Tára Repozitóriumminősítő Szakbizottsága 2021.
november 12-i ülésén minősített folyóiratnak nyilvánította a Belügyi Szemlét. A
szakbizottság első alkalommal adott ki ilyen minősítést, mindössze öt folyóirat
számára. A Szemle ezáltal megkapta az MTMT-ben az open access jelölést, illetve
bekerült az OAI keresőbe (http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php?type=1).
A szakbizottság döntését a Belügyi Szemle elmúlt három évben folytatott működését vizsgálva, azt elismerve hozta meg, figyelembe véve minden körülményt
és teljesített feltételt, amelynek az utóbbi időben folytatott szakmai munka során Szerkesztőségünk igyekezett eleget tenni. Bilicsi Erika, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztály vezetője több ízben kiemelte, hogy a
Belügyi Szemle több területen is élen jár a tudományos
folyóiratokkal szemben támasztott követelményeknek
2020
történő megfelelésben.
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NAV-HÍRADÓ
25 éves a NAV bevetési szolgálata
1996-ban alakult a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága, amelyből a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megalakulásakor létrejött
a Bevetési Igazgatóság. Feladata a gazdasági bűncselekmények visszaszorítása,
a márkavédelem biztosítása, valamint a jövedéki területen tapasztalható jogsértések felderítése.
Szja-visszatérítés: minden tudnivaló egy helyen!
A NAV a honlapján közzétett friss információkkal és egy videóval is segít tájékozódni a szja-visszatérítésről. Az szja-visszatérítés rovatban röviden és részletesen is megtalálhatók a legfontosabb hírek és tudnivalók a témában. A Gyakran ismételt kérdések menüpont az ügyfélszolgálatokon feltett, e-mailben, Facebook-üzenetben küldött gyakorlati kérdésekre válaszolva segít eligazodni
a visszatérítés szabályaiban. A videó pedig a VISSZADO-nyilatkozat kitöltését
mutatja be. A rovat új információkkal, a NAV-hoz érkező kérdésekkel folyamatosan frissül, ezért érdemes rendszeresen figyelemmel követni az oldalt.
Családi összefogással csalták az áfát
Ötven cégből álló számlagyárat működtetett, és összesen 600 millió forint áfát
tüntetett el fiktív számlákkal egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei bűnszervezet.
A NAV munkatársai tíz személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük négy
fő letartóztatását a bíróság elrendelte. A számlagyárként működő, stróman
cégvezetőkből, könyvelőkből és egyéb ügyintézőkből álló bűnszervezetet egy
szolnoki család irányította. Megrendelőik – akik egyébként valós tevékenységet is végeztek – a megvásárolt fiktív számlákkal fizetendő áfájukat csökkentették. A számlagyár tagjai alvállalkozóként egymásnak is számláztak, a teljesítés nélküli számlákat pedig színlelt banki átutalásokkal leplezték. Az Online
Számla rendszer adataiból kiderült, hogy a bűnszervezet „ügyfelei” több, mint
600 millió forint áfát nem fizettek be a költségvetésbe. Az észak-alföldi nyomozók a rajtaütés napján járőrök, revizorok, informatikusok, és a MERKUR
bevetési egység támogatásával több helyszínen kutattak bizonyítékok után.
A költségvetést ért kár enyhítésére összesen 1,8 milliárd forint értékben zároltak bankszámlákat és ingatlanokat, valamint foglaltak le készpénzt. A NAV
üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.
A bűnszervezet irányítói – ha bűnösségük bebizonyosodik – akár húsz év szabadságvesztésre is számíthatnak. Az ügyben további gyanúsítások várhatók.
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Khat lapult a csomagban
A NAV munkatársai több, mint 37 kilogramm kábítószert találtak a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ugandából Kairón keresztül érkezett a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy brit állampolgár, aki a zöld
folyosón jelentkezett vámvizsgálatra. A pénzügyőrök igazoltatták, majd ruházatát és csomagjait tételesen átvizsgálták. Az utas poggyászában több, mint 37
kilogramm kábítószergyanús khat-növény volt, amire az amfetaminteszt pozitívan reagált. A NAV munkatársai kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen, a szárított
és friss növényeket pedig lefoglalták.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
Megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Dr. Szabó Írisz „A
Globális Kábítószer-politikai Index 2021” címmel írt recenziójában az olvasók
a 2021 novemberében megjelent „Global Drug Policy Index” tartalmáról olvashatnak. A „Global Drug Policy Index” az első olyan összetett index, amely
dokumentálja, méri és összehasonlítja a nemzeti drogpolitikákat. Az Ünnepi
tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére című kötetben jelent meg
a „Miért népszerű a darknetes kábítószer-kereskedelem?” című tanulmány
Kiss Tibor szerzőségével, amely bepillantást nyújt a napjainkban oly népszerű
internetes vásárlások előnyeibe és hátrányaiba, csak éppen a drogkereskedelem szemszögéből. Humli Viktória szerzőségével a tanulmányból íródott recenzió szintén az októberi Magyar Drogfigyelőben olvasható. Dai-Hua Tsaia,
Simon Fostera, Gerhard Gmelb, Meichun Mohler-Kuo tanulmánya az Addictive Behaviors című nemzetközi tudományos folyóiratban jelent meg „Társadalmi kohézió, depresszió és szerhasználat súlyossága a fiatal férfiak körében:
Keresztmetszeti és longitudinális elemzések egy svájci kohorszból” címmel.
Baráth Noémi Emőke „Társadalmi kohézió, szerhasználat és depresszió kapcsolata. Egy svájci kutatás tapasztalatai” címmel írt recenziót a tanulmányról,
melyben röviden összegezi a tanulmány fontos megállapításait, kiemelten a
kannabisz-használatra helyezve a fő fókuszt. Továbbá szintén Baráth Noémi
Emőke szerzőségével olvasható a novemberi lapszámban „A problémás szerhasználat mögött megbúvó trauma, megküzdési stratégiák Ayers tanulmánya
alapján” című recenzió, amely körüljárja, hogy milyen tényezők támaszthatják
alá a szakirodalomban a gyermekkori traumák és a felnőttkori drogfogyasztás
közötti összefüggést, különösen a férfiak esetében.
A Magyar Drogfigyelő aktuális lapszáma itt olvasható:
https://drogkutato.hu/drogfigyelo
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Drogradar
A „Drogradar” rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kapcsolatos magyar és a nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a
Belügyi Szemle olvasói számára.
Egy dombóvári pár birtokában közel száz darab kábítószergyanús tablettát, több
tasaknyi fehér port, számos ismeretlen eredetű anyagmaradványt, a kábítószer
fogyasztásához használható segédeszközöket, csomagoló anyagokat és több
százezer forint készpénzt foglaltak le a hatóságok. A Pest megyei rendőrök 2021.
november 2-án rajtaütést tartottak egy piliscsabai pár összes ingatlanjában, és
több, mint hét kg kábítószergyanús növényi anyagot, 300 tablettát, rengeteg
dohányt és 87 millió forint készpénzt foglaltak le. November 8-án egy zuglói
lakásban óriási rajtaütést hajtottak végre a hatóságok, összesen négy személy
került eljárás alá. Tabon és környékén összesen 13 személyt fogtak el egy ös�szehangolt akció keretében kábítószer-terjesztés miatt. Egy 24 éves bagi férfit
vettek őrizetbe a rendőrök, akinél közel 3000 gramm kábítószergyanús zöld
növényi törmeléket találtak, mely tartalmazza a delta-9-THC nevű illegális
pszichoaktív anyagot. Egy jászfényszarui 57 éves nő birtokában 2021. november 20-án foglaltak le kábítószergyanús anyagot, melyet az udvaron, a földbe
ásva próbált meg elrejteni. 400 darab extasyt és 280 gramm zöld növényi törmeléket fedeztek fel egy autósnál Baracskán 2021. november 17-én. A Magyar
Addiktológiai Társaság és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar konferenciát szervezett november 25-én, melyen a hazai drogprevenció legrelevánsabb
kérdései kerültek bemutatásra. A budapesti rendőrök egy 37 éves tunéziai férfi
VII. kerületi lakását kutatták át, melynek során 70 gramm kokaint és több, mint
30 gramm hasist találtak. November 22-én a ferencvárosi nyomozók rajtaütést
végeztek egy nő lakásán, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelemből élt.
Európa. Megjelent a Global Drug Policy Index, amely egy szakértői jelentés a
világ országainak illegális kábítószerek elleni fellépésének hatékonyságáról.
Csaknem 220 ezer font értékű kábítószert és bűnügyi készpénzt foglaltak le a
rendőrök egy akció keretein belül a Man-szigeteken. Ösztöndíj pályázható a
2022-es „European Drugs Winter School”-ra. Németországban legalizálják a
marihuána értékesítését. Málta és Luxemburg bejelentette a kannabisz korlátozott termesztésére és használatára vonatkozó terveit.
Amerika. Az Egyesült Államok bűnüldöző tisztviselői több, mint egy tonna kokaint foglaltak le november 8-án, amelyet állítólag Puerto Ricóból szállítottak
New York területére. 2021. november 4-én, csütörtökön az arizonai közbiztonsági
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minisztérium (AZDPS) egy forgalmi leállítás során két kisteherautóban összesen 34 kiló fentanil tablettát, 37 font fentanilt, 8 font metamfetamint, 7 font heroint és 4,95 font ismeretlen anyagot fedezett fel. A 2020-as évhez képest 30%kal növekedett a kábítószer-túladagolás okozta halálesetek száma az USA-ban.
Ázsia. A Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) jelentése szerint 120 kg kábítószert találtak az indiai Morbi kerületében. A kábítószerek becsült értéke 600
millió rúpia (2,6 milliárd forint). Letartóztattak egy 46 éves férfit, mert nagy
mennyiségű kristályos metamfetamint rejtegetett medencéjének savtartájában.
Ausztrália. Összesen 20 személy ellen indított eljárást a queenslandi rendőrség. A csoport ellen 117 bűncselekmény kapcsán emeltek vádat, köztük veszélyes kábítószer-kereskedelem, veszélyes kábítószerek szállítása, és a vonatkozó kábítószer-beosztást meghaladó mennyiségű kábítószer birtoklása miatt.
Drogkutatás 2021 – Bemutatkozik az Interdiszciplináris Drogszemle
November 30-án megrendezésre került a Drogkutatás 2021 – Bemutatkozik az
Interdiszciplináris Drogszemle elnevezésű konferencia a Drogkutató Intézet
és a Batthyány Lajos Alapítvány szervezésében Budapesten, a Lónyay-Hatvany
Villában. Az előadók között Prof. Dr. Haller József, Prof. Dr. Rácz József, Dr. Sivadó Máté és Somogyvári Mihály is szerepelt. Az előadások visszanézhetők az
alábbi linken: https://tinyurl.com/drogkutatas2021
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. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. 02. 14.
https://drogkutato.hu/cikkek/publikacios-palyazati-felhivas/
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BEMUTATKOZIK A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA (3. RÉSZ)
Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály (továbbiakban: NBEFO)
A KR NNI NBEFO mint bűnügyi felderítő szervezeti egység, alapvető feladatként
végzi a jogszabályban meghatározott bűncselekmények nyomozását, valamint
közreműködik a nemzetközi méretekben is megjelenő, és több ország bűnügyi szerveinek együttműködését igénylő bűncselekmények felderítésében,
vizsgálatában. A főosztály alárendeltségében működő osztályok többek között
kábítószerrel visszaélés, embercsempészés, terrorcselekmény előkészülete,
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, haditermékkel visszaélés bűnügyekben
jártak vagy járnak el.
Az illegális migráció hátterében működő szervezett embercsempész csoportok fő szervezői más országok – főként Szerbia, Románia, Törökország, Ausztria,
Németország – területén működnek, országunkat tranzit útvonalként használva. Magyarország területén ezért csak a kisebb szinten álló végrehajtók elfogására van lehetőség, legfontosabb cél azonban a bűnszervezet vezetőinek, fő
szervezőinek elfogása/elfogatása, ezért fokozott szerepet játszik az érintett országok illetékes hatóságaival való műveleti együttműködés a bűnszervezetek
tevékenységének maradéktalan felszámolása érdekében.
Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály (továbbiakban: KGBEFO)
A KR NNI KGBEFO jelenlegi struktúrájában 2012. szeptember 01. nappal került
felállításra, két osztály működésével, ahol az egyik stratégiai cél a környezet
és természet elleni bűncselekmények nyomozása során bevezetett nemzetközi kapcsolatok fenntartása, míg a másik elvárás az okozott kár biztosításának
hatékonyabbá tétele. A másik egység által nyomozott ügyekről elmondható,
hogy jellemzően állami beruházások, nemzetközi finanszírozású pályázatok
kiírásával, elnyerésével, elszámolásával kapcsolatban felmerülő vagyon elleni
és korrupciós bűncselekmények, illetve meghatározó közüzemi szolgáltatók,
pénzintézetek, nagyvállalkozók, önkormányzatok, minisztériumok sérelmére
vagy érintettségével elkövetett csalások, sikkasztások, hűtlen kezelések. Többnyire közérdeklődésre számot tartó, szenzitív, a közélet szereplőit érintő ügyekről van szó. A kár vagy a vagyoni hátrány sokszor milliárdos nagyságrendű.
A főosztály hangsúlyt fektet a sportkorrupció felderítésére és megelőzésére
is, folyamatban van egy olyan projekt, melynek célja, hogy tréningeket nyújtson rendőri- és igazságügyi hatóságoknak a sportmanipuláció és bunda elleni
hatékonyabb bűnügyi fellépés érdekében.
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Kiberbűnözés Elleni Főosztály (továbbiakban: KEFO)
A KR NNI 2017. január 1-jei hatállyal új szervezeti elemként a Kiberbűnözés Elleni Főosztállyal bővült, amely a virtuális térben elkövetett kiemelt bűncselekmények nyomozásán kívül számos egyéb feladatot is ellát. Magyarországon a
rendvédelmi szervek közül egységünk a legnagyobb létszámú, kifejezetten az
informatikai környezetben elkövetett bűncselekményekre szakosodott rendőrségi szervezet. Az egység egyik osztályát az átlagnál jóval magasabb szintű
számítástechnikai ismeretekkel és tapasztalatokkal bíró hivatásos beosztottak,
illetve megfelelő informatikai végzettséggel vagy szakértelemmel rendelkező
rendészeti alkalmazott előadók alkotják. Elsődleges feladata a lefoglalt adatokat tartalmazó információ-technológiai eszközök (szerverek és személyi számítógépek adathordozói, SSD, pendrive-ok, memóriakártyák, drónok, gépjármű fejegységek, GPS-eszközök, IoT eszközök stb.) adatainak bizonyítékként
felhasználható módon történő hiteles adatmentése, az ilyen eszközökön található bizonyítékok kinyerése. Az adatmentésen túl egyes esetekben elvégzi a
mentett adatok részletes elemzését, feldolgozását is. Az ORFK rendőri szervein
belül kizárólag a KR NNI KEFO speciális részlege teljesít digitális adatmentéssel kapcsolatos megkereséseket. Az adatmentési tevékenység mellett szakmai
tanácsadást és a helyszíneken közvetlen technikai támogatást is nyújt.
A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet okán megszaporodott álhírek
feltérképezése érdekében a KEFO Felderítő Osztály 2020. márciusának elejétől kezdve napi szinten monitorozza a járványügyi helyzettel és védekezéssel
összefüggésben megjelenő, a valóságot nagymértékben eltorzító vagy valótlan
állításokat tartalmazó híreket, hírportálokat, bejegyzéseket, és a közösségi média felületét. Ezen felül az országos rendőrfőkapitány utasítására létrehozott
nyomozócsoport működésének keretében elősegítjük az országos koordinációt a koronavírus-járvány tekintetében elrendelt nyomozások vonatkozásában.
A KEFO Nyomozó Osztály általános elsődleges feladata a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények felderítése, nyomozása, illetve a
szakterületen történő nemzetközi együttműködés, valamint a hazai és külföldi
bűnügyi jelzések koordinálása. A gyermekpornográfia olyan terület, amelynek
üldözésével kapcsolatban az elvárások igen magasak mind társadalmi, mind
politikai, mind nemzetközi szinten. Bár hazánkban az internetre történő fel- és
letöltés, megosztás, illetve a birtoklás a jellemző elkövetési forma, kiemelt figyelmet kell fordítani és valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel fel kell
deríteni az esetleges készítésre vonatkozó információkat.
Gyermekek online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatban leggyakrabban a klasszikus gyermekpornográfia (annak megszerzéssel, tartással, készítéssel és hozzáférhetővé tétellel elkövetett fordulatai), online szexuális zaklatás
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(úgynevezett grooming), illetve szexuális kényszerítés (melynek során a sértett
kényszer hatására küld magáról erotikus felvételeket) miatt indulnak büntetőeljárások. A gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos nyomozások során
kiemelt hangsúlyt fektetünk az áldozatazonosításra és az áldozatvédelemre
egyaránt. Ennek keretében az osztály hozzáféréssel rendelkezik az Interpol
ICSE (Gyermekek Sérelmére Elkövetett Szexuális Bűncselekmények Nemzetközi képi adatbázisa) rendszerhez, amely a lefoglalt képek elemzése útján
az áldozatok személyazonosságának felderítésében nyújt segítséget.
Vagyon-visszaszerzési Hivatal (továbbiakban: VVH)
A VVH – mint a vagyonvisszaszerzés területén önálló, közvetlen nemzetközi
bűnügyi együttműködési kötelezettséggel működő szerv – a magyar nyomozó
szervek (rendőrség, NAV, ügyészi nyomozó szervek) eljárásainak támogatására,
azzal párhuzamosan önálló pénzügyi nyomozásokat, azaz vagyonvisszaszerzési eljárásokat; hazai és külföldi nyomozó szervek eljárásaival párhuzamosan
nemzetközi vagyonfelderítéseket, jogerős bírósági ítéletben foglalt vagyonelkobzás sikertelen végrehajtását követően, annak biztosítására vagyonkutatásokat; továbbá terrorizmus finanszírozása bűntette, illetve pénzmosás bűntette
gyanúja esetén önálló büntetőeljárásokat folytat.
Bűnügyi Technikai Főosztály
Meghatározott helyszínek esetében bűnügyi helyszínelő tevékenységet végez;
irányítja, koordinálja és felügyeli a magyarországi áldozatazonosító szolgálat
csoportjának tevékenységét. CBRN kockázattal vagy szennyezettséggel érintett helyszínen a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez megteszi a
szükséges intézkedéseket. Bűnügyi technikai tevékenység szakmai irányítását
végzi, valamint intézkedik a bűnügyi technikai szakterületet érintő nemzetközi
szabványok bevezetésére és alkalmazására.
Életvédelmi és Célkörözési Főosztály
Az Életvédelmi és Célkörözési Főosztály feladata önállóan vagy nyomozó csoportban nyomozást végezni az általa észlelt, vagy a hatáskörébe utalt élet, testi
épség, egészség elleni bűncselekményekkel összefüggésben. Elemző-értékelő
tevékenységet végez a tettes ismeretlen volta miatt megszüntetett nyomozások iratanyaga, továbbá az eltűnés és rendkívüli haláleset miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárásokban keletkezett iratanyag alapján. Az Életvédelmi Osztály lefolytatja a kiemelt társadalmi veszélyességű, bűnszervezetekkel
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is kapcsolatba hozható, úgynevezett „leszámolás-” vagy sorozatjellegű, nagy
közérdeklődést kiváltó emberölések/bűncselekmények miatt elrendelt nyomozásokat. A Célkörözési Osztály végzi a nemzetközi és hazai elfogatóparancs
hatálya alatt álló személyek felkutatását, elfogását, teljesíti a külföldi hatóságoktól e tárgyban érkező megkereséseket.
Elemző-Értékelő Osztály
A KR NNI-n belül 2012. szeptember 1-jén létrehozott Elemző-Értékelő Osztály
jelenleg szervezetileg különálló, bűnügyi elemzői, bűnügyi szakmai háttértámogató, horizontális szervezeti elem. Az osztály a tavalyi évben több – a folyamatosan fejlődő informatikai megoldásokat implementálni igyekvő – újszerű módszert, valamint képzési rendszert dolgozott ki. A bűnügyekben végzett
elemzések során nagyobb hangsúlyt kap a cselekmény tudomásra jutását
követő minél hamarabb, minél több adatbázisban végzett lekérdezések, majd
azok eredményeinek együttes elemzése, amelyek segítségével jellemzően a
helyszínes bűncselekmények, valamint az utazó elkövetők nagyobb hatékonysággal deríthetők fel.
Koordinációs Osztály
Az egység 2020. szeptember 1-jével alakult meg. Az osztály ellátja a KR NNI működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat. A szervezeti
elemekkel – főosztályokkal – szorosan együttműködve biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolítását.
Tevékenységköre a KR NNI igazgatójától kapott feladatok önálló, részletekig
történő kidolgozása, végrehajtása, információk gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása. Teljesíti a KR NNI ügyirat, minősített iratadatkezelését, irattározási,
ügyviteli feladatait. Intézi a KR NNI szervezeti elemei részére az informatikai
szolgáltatás alapú ellátást. Részt vesz az állományt érintő képzési, továbbképzési feladatok, továbbá egyéb éves kötelezettségek – lövészet, fizikai felmérők,
pszichológiai vizsgálatok – tekintetében az állomány azokra történő beosztásában, tanulmányi szerződések intézésében. Nemzetbiztonsági ellenőrzések
meglétének felügyelete, ellenőrzések regisztrálása is feladatkörébe tartozik.
Közreműködik a külföldi kiutazások szervezésében, az útijelentések elkészítésében, vendégfogadások lebonyolításában.
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NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Picasso-projekt a börtönben
Az elmúlt napokban jelentős terjedelemben számolt be a magyar sajtó arról
a rendhagyó vállalkozásról, amelyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT)
is támogatott. A Váci Fegyház- és Börtön hét elítéltje, mintegy száz munkaórában, az intézmény falára monumentális festményt készített. A monstre jelző
teljesen indokolt, hiszen 50 méter hosszú és 4 méter széles felületről van szó,
amelyen – sok egyéb mellett – érdekes módon Justicia is megjelenik. Az NBT
évek óta támogat olyan művészetterápiás programokat, amelyek elősegítik a
reintegrációt, mint például a börtönszínház, a jobb agyféltekés rajzolás-festés,
vagy keramikus foglalkozások, hogy csak párat említsünk. Számtalan felmérés
igazolja, hogy a rácsok mögötti zárt világban felértékelődik a kreativitás, mindenféle kulturális tevékenység ösztönző és jellemformáló, közülük alig van
visszaeső. A „Fessünk jövőt! Picasso-projekt” pontosan a szubkultúra specialitásaira szabottan kívánta az imént vázolt célokat elérni, de általánosságban
elmondható, hogy prevenciós programjaink eddig is messzemenően beváltották a hozzáfűzött reményeket, így ezeket a jövőben is szorgalmazzuk.
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A JANUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Baráth Noémi Emőke „Kutatói aranybánya? A Modus Operandi Nyilvántartás kutathatósága” című tanulmánya egy olyan bűnügyi nyilvántartási
rendszer kutathatóságát mutatja be, amely külföldön gyakran megjelenik a
kriminálpszichológiai szakirodalomban. A szerző arra vállalkozik, hogy a hazai elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás kutatásban felhasználható
lehetőségeit tárja fel.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.1

Bellavics Mária Zsóka „Bűnügyi adatgyűjtés és adatfelhasználás a klinikai
profilalkotás tükrében” címet viselő tanulmányának célja a klinikai, illetve
pszichiátriai szaktudás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a rendészeti tevékenység szolgálatába állítva, különös tekintettel a profilalkotás módszerére.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.2

Herédi István „A kiberbűncselekmények felderítésének nehézségei” címet
kapott tanulmányából kiderül, hogy a bűnüldöző szervek jelenkori kihívásai
közül kiemelkedik a kiberbűncselekmények eredményes felderítésének biztosítása. Általánosságban elmondható, hogy ezt a bűncselekményi kategóriát
a nagyfokú látencia mellett olyan felderítési nehézségek is jellemzik, amelyek
az eljárás ügymenetét jelentősen lassíthatják, vagy akár lehetetlenné tehetik
annak sikeres befejezését
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.3

Juhász Gyöngyike „A kriminalisztikai célú adatgyűjtés, az elektronikus
Modus Operandi Nyilvántartás jövője és kutatási lehetőségei” című tanulmányának célja, hogy ismertesse a Modus Operandi Nyilvántartásban rejlő
fejlesztési lehetőségeket, melyet az elméleti és a gyakorlati terület szimbiózisában lát megvalósíthatónak.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.4

Keszi Tamás – Lohner Klaudia „A hálózatelemzés elmélete és rendőrségi
gyakorlata” című tanulmánya igyekszik rávilágítani a hálózatelemzési módszerek hasznosságára a rendvédelem területén, illetve arra, hogy e terület jövője
az elmélet és a gyakorlat összefogásán és produktív együttműködésén múlik.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.5
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Bánáti Tibor „Rendőrségi adatgyűjtés és adatfelhasználás a profilalkotásban” címet viselő tanulmánya bemutatja a rendőri eljárásban beszerzendő
adatok körét, valamint az adatgyűjtés szabályait, jogszabályi kereteit.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.6

Somogyvári Mihály „A szexuális bűnelkövetők karakterisztikája és kezelési
lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között” címmel megjelenő írásában bemutatja a szexuális bűnelkövetők definíciós kérdéseit, és a börtön mint
megfigyelési közeg szerepét. Ismerteti az érintett fogvatartotti kör demográfiai
jellemzőit, és a büntetés-végrehajtás szempontjából releváns karakterisztikáját.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.7

Christián László – Erdős Ákos „A rendőri jogalkalmazás társadalmi értékelésének netnográfiai vizsgálata” című tanulmánya egy konkrét, 2020. májusi rendőri intézkedést követően a közösségi médiában kialakult társadalmi
diskurzus kapcsán arra keresi a választ, hogy az állampolgárok miként vélekednek a rendőri intézkedésekről, illetőleg, hogy a rendőrhatóság tevékenységével kapcsolatos vélemények kialakításában mennyire meghatározók az
objektívnek tekinthető szempontok.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.8

Füstös Mónika „A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom
összefüggései. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés a Web of Science
alapján” címet viselő írásából kiderül, hogy a rendőrségbe vetett bizalom és a
feljelentési hajlandóság közötti kapcsolatot a szakirodalom sokáig evidensnek
vette, annak ellenére, hogy ezt kevés empirikus kutatás támasztotta alá. Az elmúlt néhány évben azonban a kutatók figyelmét felkeltette a téma, világszerte
egyre több kutatásról publikálnak eredményeket.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.9

Boda Mihály „Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre:
történelmi és kortárs elméletek” című tanulmányát olvasva megtudhatjuk,
hogy az igazságos háború elmélete az állam háborús viselkedésének legalább
a középkorig visszavezethető és részletesen kidolgozott morális elmélete, ami
részben korlátozza az állami viselkedést, részben irányt szab annak.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.10

A Belügyi Szemle rovatrendje a jelen lapszámtól új rovattal bővül, melynek
címe: „Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások”. Az elsőként

Belügyi Szemle Hírlevél

14

2022. január

megjelenő összeállítást Hertelendi Lajos jegyzi „Egy kábítószer készítésének
elősegítése bűntett nyomozása és tanulságai” címmel.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.11

E havi könyvszemlénk Németh Viktor tollából származik, aki a „Hogyan döntünk … és hogyan kellene” című kötetet mutatja be.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.12

Január havi interjúnk dr. Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkárral
készült a „Mesterséges intelligencia a köz szolgálatában” címmel.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.13

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Változás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem élén
December 4-től Christián László dandártábornok, oktatási rektorhelyettes
látja el a rektori feladatokat mint a rektor jogköreit gyakorló, Fenntartó által
kijelölt rektorhelyettes.
Mint ismert, Koltay Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018-tól hivatalban lévő rektorát Áder János államfő, a miniszterelnök javaslatára, december 3-án a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére nevezte ki a
Sándor-palotában, aki eskütételét követően december 4-től kilenc éven át tölti
be az elnök posztot. Koltay András távozását követően a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának oktatójaként
továbbra is az NKE kötelékében marad.
December 4-től változás történt a Rektori Hivatal vezetői posztján is: a főtitkári feladatokat Szalontainé dr. Czettisch Barbara egyetemről történő távozásával Diószegi Péter korábbi főtitkárhelyettes látja el.
Forrás: https://belugyiszemle.hu/hu/node/2595

Eötvös 150: formálódó NKE–MTA együttműködés a hazai államtudomány
szószólójának emlékünnepén
Eötvös József akadémiai elnöksége idején jelentősen bővült az intézmény
funkciója, így az részt tudott venni a nyugati civilizációs vívmányok hazai
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meghonosításában, szorgalmazására olyan alapszabályt alkottak, amellyel az
Akadémia képessé vált a teljes hazai tudományosság integrálására – mondta
Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az Eötvös József Kutatóközpont névadója halálának 150. évfordulójára szervezett emlékév zárókonferenciáján, a Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében. Az elnök szerint
az NKE létrehozása mutatja a felismerést, hogy a korszerű és a tudományra
támaszkodó közigazgatás is a nemzetfejlődés garanciája.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/09/eotvos-150-formalodo-nke-mta-egyuttmukodes-a-hazai-allamtudomany-szoszolojanak-emlekunnepen

„Kérj segítséget!”
A szlovén uniós elnökség felhívására az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN)
a „Legjobb Európai Bűnmegelőzési Gyakorlat” című nemzetközi online konferencia keretében kereste a kiskorúak közötti erőszak és zaklatás online és
offline formáit megelőző gyakorlatokat. A 2021. december 9-én tartott konferencián hazánk a 19 pályázó között az „Ask for help!”, azaz „Kérj segítséget!”
című komplex bűnmegelőzési programjával elnyerte a 10 ezer eurós első díjat. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács projektje négy területre fűzi fel a bűnmegelőzési figyelemfelhívást: a vizuális média erősségeinek kihasználásával,
az interaktív előadás, a zene és a saját kortárs alkotás erejével, illetve kortárs
segítőkkel folytatott munkával helyezi fókuszba a segítségkérés fontosságát.
A magyar projektet a Belügyminisztérium honlapján is elérhető kisfilm mutatja be.
Forrás: https://kormany.hu/hirek/magyar-siker-europai-fodijat-nyert-a-nemzeti-bunmegelozesi-tanacs

BIZTONSÁGI KISOKOS
Sokan aszerint döntenek egyes csevegő alkalmazások mellett, hogy az ismerőseik és a barátaik többsége melyik applikációt használja leginkább, de
akadnak olyanok is, akik a modern funkciók – például a matricák és a GIFek – szerint választanak. Azonban, mint sok más alkalmazás esetén, a csevegő
alkalmazásoknál sem érdemes figyelmen kívül hagyni az adatvédelmi szempontokat, hiszen a személyes beszélgetéseink bizalmasságáról van szó. Az
alábbi szempontokat érdemes szem előtt tartani egy-egy csevegő alkalmazás
kiválasztásakor.
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Végpontok közötti titkosítás
Hasonlóan a személyes beszélgetéseinkhez, az online csevegéseink esetén
sem örülnénk, ha bárki kihallgathatná mit beszélünk egymás között. Az online térben ez végponttól végpontig történő titkosítással oldható meg, így, ha
valaki el is fogná a felek között haladó üzeneteket, tartalmukat nem tudná értelmezni a titkosítás miatt.
Üzenetek önmegsemmisítése, törlése
Nem árt, ha el tudjuk tüntetni egyes titkosabb beszélgetéseink nyomait, így, ha
idegen kezekbe kerül a telefonunk sem szivárogtatunk ki érzékeny információkat. Egyes szolgáltatások esetén például beállíthatunk egy időintervallumot,
aminek lejárta után az üzenet automatikusan törlésre kerül.
Anonimitás
Sok csevegő alkalmazás egy meglévő profillal vagy telefonszámmal oldja meg
a felhasználók „validálását”, azonosítását, azonban ezek a módszerek lehetőséget adnak a szolgáltatóknak a hirdetési célú adatgyűjtésre. Léteznek azonban
olyan alkalmazások is (például Threema), amelyek nem kérnek telefonszámot, hanem egy egyedi azonosítót osztanak ki a felhasználóknak. Ez esetben
persze felmerül annak kérdése, hogy hogyan győződhetünk meg arról, kivel
folytatunk beszélgetést. A Threema esetén például egy QR kód segítségével
bizonyosodhatnak meg a felhasználók beszélgető partnerük kilétéről.
Chat beszélgetések jelszavas védelme
Beszélgetéseink során kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy adott csevegés
az átlagnál bizalmasabb információkat is tartalmaz – ilyenek lehetnek például
a kollégákkal folytatott csevegések. Egy csevegő alkalmazás esetén hasznos
funkció a jelszavas védelem, akár az egész alkalmazásra vonatkozóan, akár csak
az egyes beszélgetések esetén. Amennyiben az általunk választott alkalmazás
rendelkezik ilyen funkcióval, mindenképp egy erős, egyedi jelszó alkalmazása
javasolt.
Adatgyűjtés és felhasználás
Minden esetben olvassuk el az adott szolgáltatás adatvédelmi irányelveit és az
Általános Szerződési Feltételeit! Az ebben foglaltakban megismerhetjük, hogy
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az adott szolgáltatás milyen adatokat gyűjt a felhasználókról, valamint, hogy a
begyűjtött adatokat miként kezeli és használja fel a szolgáltató.
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/hogyan-valasszunk-megbizhato-csevego-alkalmazast/

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Jogi diagnózisok – A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre
A 2020-as esztendőt a koronavírus okozta COVID-19
betegség határozta meg szerte a világban. Amíg nem
áll rendelkezésre hatékony védőoltás vagy gyógyszer,
addig elsődlegesen a jogi szabályozás teremti meg a
védekezés alapjait. Ezek a szabályok pedig, bár ideiglenesek, jelentős mértékben változtatnak a jogrendszer
működésén és a szabályok tartalmán. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a
járvány kezdete óta vizsgálja az ezzel összefüggő kérdéseket hazánkban és nemzetközi összehasonlításban. A kötet tanulmányai
részletesen elemzik a járvány hatására bevezetett, vagy a járvány előtt is létező, de a speciális helyzetre alkalmazott nemzetközi jogi, EU-jogi, alkotmányjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi normákat, a különleges jogrendtől és az
államfelelősségtől a légijogon, a nemzetközi kereskedelmen és a szervezett
bűnözésen át a kisebbségvédelemig, gyűlöletbűncselekményekig és az önkormányzati szabályokig. Módszertani pluralizmusra alapozva jogágakon átívelő
látképet adnak az olvasó kezébe a járványügyhöz kötődő szabályozás állásáról,
valamint jogszabálymutatóval igyekeznek segíteni a szakmabeliek és a szélesebb közönség tájékozódását ebben a folyamatosan változó rendszerben.
Szerkesztők: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér
Nyelv
Magyar

Kiadó
Társadalomtudomány
Kutatóközpont Jogtudományi
Intézet – L’Harmattan

Oldalszám
375 oldal

ISBN
978-963-414-753-4

Megjelenés éve
2020

Forrás: https://jog.tk.hu/jogi-diagnozisok
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A büntetőjog hazai rendszere megújításának
koncepcionális céljai és hatásai
Az elmúlt évtized számos nagy horderejű változást
hozott a hazai büntetőjog rendszerében is. Új anyagi
és eljárásjogi kódex lépett hatályba, illetve törvényi
formát nyert a büntetés-végrehajtási jog normaanyagának nagy része. 2018 októberében a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
– együttműködésben az Országos Kriminológiai Intézettel – konferenciát szervezett a büntető igazságszolgáltatás átalakításáról. Ezen előadóként jelen volt
a magyar büntetőjog színe-java: a büntető igazságszolgáltatás legfontosabb hivatásrendjeinek vezetői (Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, Belovics Ervin,
a legfőbb ügyész helyettese, illetve Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke), számos egyetem oktatója és doktorandusza, valamint az intézet kutatói.
A tanulmánykötet e konferencián elhangzott előadások (egy részének) aktualizált és továbbfejlesztett írásos változatát tartalmazza, amelyeket az intézetnek (működési környezetének gyökeres megújulását követő „békeidőben”)
módjában állt tanulmánykötet formájában is megjelentetni. A tanulmányok
úgy elemzik a büntető anyagi és eljárásjog kurrens elméleti, illetve gyakorlatban is felmerülő kérdéseit, hogy közben összességében is átfogó képet (ma is
aktuális „visszatekintést”) kívánnak nyújtani büntetőjogunk átalakulásáról.
Szerkesztette: Hollán Miklós, Mezei Kitti
Nyelv
Magyar

Kiadó
Társadalomtudomány
Kutatóközpont Jogtudományi
Intézet
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ISBN
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2020

Forrás: https://jog.tk.hu/a-buntetojog-hazai-rendszere

FOLYÓIRATOK
JURA 26. ÉVF. 2020. 3. szám
Herke-Fábos Barbara Katalin: A megelőző pártfogás helye a gyermekvédelemben?
A gyermekvédelmi rendszer egymással összefüggő feladatait állami és nem
állami szervek látják el. A gyermekvédelem fogalmi köre napjainkra jelentősen kiszélesedett, és már – a szociális igazgatás részeként – nem csupán a
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valamilyen okból veszélyeztetett gyermek állami védelmét, hanem minden
gyermek jogainak törvényi rögzítését, és állami eszközökkel történő érvényre juttatását jelenti. A gyermekvédelmi rendszer pilléreinek tartóoszlopa a
gyámügyi igazgatás. A közigazgatás 2010-ben kezdődött – napjainkban is tartó – átalakítása a gyermekvédelmi-gyámügyi igazgatásra is hatással van. A
változások a gyermekvédelmi ellátások rendszerét, az intézményrendszert és
természetesen a gyámügyi igazgatást is érintik. A változás részeként 2015. január 1-jétől a gyermekvédelmi hatósági intézkedések sora bővült a megelőző
pártfogás intézményével.
Udvarhelyi Bence: Szupranacionális bűnüldöző szervek az Európai Unió
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelemben
Az európai integráció kialakulásával és elmélyülésével párhuzamosan kialakultak speciális, úgynevezett szupranacionális jogtárgyak, vagyis olyan védendő értékek, amelyek kifejezetten az Európai Unióhoz, mint szupranacionális
entitáshoz kapcsolódnak, és amelyek így túlnyúlnak egy adott állam érdekein.
A tanulmányban ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű
„Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem
intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” projekt részeként – a
Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ilyennek tekinthetők például az
Európai Unió pénzügyi érdekei. Bár a hivatalos adatok szerint az Európai Unió
pénzügyi érdekeit sértő csalások és egyéb bűncselekmények (például a vesztegetéssel, a pénzmosással, a hűtlen kezeléssel vagy a hivatali visszaéléssel)
által érintett összeg mindössze a költségvetés 1–2%-át teszi ki, egyes becslések szerint az uniós büdzsé 10–20%-a tűnik el különböző jogellenes módokon,
amely következtében az EU jelentős bevételektől esik el.
Forrás: https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2020_3.pdf
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FEBRUÁRI ELŐZETES
A februári lapszámba tervezett cikkek:
Jakubovich Nóra – Berkes Márton: A nemzeti stratégia félidejében
Tési Áron: Nemzetközi ajánlások az emberkereskedelem elleni küzdelem területén
Barabás Ildikó: Kiállok érted! színdarab és egyéb bűnmegelőzési tevékenységek
Balogh Krisztina: Egy tipikus hazai ügy bemutatása
Kolozsi Bálint: Közös nyomozócsoport magyar–német–román relációban
Huszár Julianna: Emberkereskedelem újragondolva – a 2020. július 1. napján
hatályba lépett rendelkezések hatékonysága ügyészi szemmel
Windt Szandra: A világjárvány hatása az emberkereskedelemre az első két
év tapasztalatai alapján
Somogyi Gábor: Betekintés a Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportjának
munkájába
Berkes Márton: Körkép az elmúlt két év emberkereskedelmi tárgyú kutatásairól
Antalóczy Péter – Nagy Sándor: Az emberkereskedelem témája a felsőoktatás keretében
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ZÁRSZÓ
Reméljük 2022 első hírlevele is tartalmas olvasmánynak bizonyul idei első
lapszámunkhoz hasonlóan, amely ismételten tartalmaz újdonságokat. Kiadványunk olvasásához jó szórakozást kívánunk!
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