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ELŐSZÓ
„A szerencse az, amikor a felkészültség párosul a lehetőséggel.”
Oprah Winfrey

Kedves Olvasó!
Az életben mindenhez szerencse kell, szokták mondani, de azért abban a legtöbben egyet értenek, hogy ha valaki alaposan felkészül, mondjuk egy egyetemi
vizsgára, törekszik mindent megtanulni, egy kutatást megelőzően minden eshetőségre bebiztosítani magát, azért nem nagyon érheti meglepetés. Ha körbe
nézünk, azt látjuk, hogy az irigyelt vagy bálványozott közismert személyiségek
szinte minden esetben kemény, kitartó munkának köszönhetik, hogy egyszer
rájuk mosolygott a szerencse, „jókor voltak, jó helyen”. Az életben semmit sem
adnak ingyen, nem érdemes várni rá, hogy a sült galamb az ember szájába repüljön. Ez utóbbi esetben könnyen „éhen maradunk”. A COVID–19-járványba
– úgy tűnik – már igencsak belefásultak az emberek, a többség nem tud lehetőségként tekinteni a járványhelyzet adta megváltozott körülményekre. Bizony
nagy lelkierő kell hozzá, hogy ne veszítsük el a szebb jövőbe vetett reményt,
hogy elhiggyük, egyszer véget ér ez a rémálomnak tűnő valóság. Jordán Ferenc Ördögi jóslatok című könyvében írja, hogy az életünk biztosan nem lesz
már olyan, mint a járvány előtt volt. Vannak, akik ebben reménykednek, de
a hálózatkutató biológus szerint nem kéne annyira ragaszkodni korábbi életünkhöz. Rendkívül érdekfeszítő könyvében tudományos tényekkel támasztja
alá mire alapozza ezen megállapítását. A kötetet nemsokára bemutatjuk idei
lapszámaink egyikében, addig is hagyjuk kedves Olvasó, hogy elmélkedjen a
biológus felvetésein.
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Új tagok a Belügyi Szemle kapcsolattartói hálózatában
A Belügyi Szemle 2019 őszén létrehozott kapcsolattartói hálózata az elmúlt
időszakban kitűnően működött a kapcsolódó országos hatáskörű szervezetek,
intézmények és a Szerkesztőség legnagyobb megelégedésére. A Belügyminisztérium hivatalos folyóiratának szakmai jellegét – tudományos elismertsége
mellett – ennek a hálózatnak köszönhetően is sikerült erősíteni. A minisztérium irányítása alá tartozó szervezeteken kívül egyre több „külsős” intézmény
részéről is megfogalmazódott a szándék a szorosabb együttműködés iránt. Ennek köszönhetően például havonta megjelenő hírlevelünk tartalma hónapról
hónapra újabb rovatokkal bővül, becsatolva a különböző határtudományterületeket. Alaposabban megismerhetjük – többek között – a Nemzeti Nyomozó
Iroda munkáját, a Drogkutató Intézet legfrissebb híreit.
Szakmai háttérmunka
2021. december hónapban megtörtént a Belügyi Szemle 2021/12. számában publikálásra került tanulmányok rögzítése az OJS rendszerben, a REAL-J repozitóriumban, valamint az MTMT adatbázisban.
A Belügyi Szemle 2021. évi 6. angol nyelvű különszámában publikált tanulmányok rögzítésére is sor került az OJS rendszerben, a REAL-J repozitóriumban,
továbbá az MTMT adatbázisban.
Tárgyalásokat folytattunk a Claravite – Web of Science nemzetközi indexelő
szervezettel, a Claravite – Web of Science Journal értékelési folyamatának és
kiválasztási kritériumainak értelmezése érdekében a Belügyi Szemle vonatkozásában.
A 70 éves Szikinger István köszöntése
Ez év márciusában tölti be 70. életévét Szikinger István alkotmányjogász, a Belügyi
Szemle egykori főszerkesztője. Ebből az alkalomból köszönti Finszter Géza és Korinek László professzorok a jubilánst a március havi lapszámunkban. Köszöntőjüket e sorokkal kezdik: „Jeles évfordulón köszöntjük az alkotmányjog profes�szorát, a kiváló habilitált tanárt, a rendőrképzésben hírnevet szerzett oktatót,
a rendészettudomány egyik megalapítóját, a Magyar Rendészettudományi
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Társaság mind ez idáig egyetlen, Életműdíjjal kitüntetett tagját, a lelkiismeretes ügyvédet, és nem utolsó sorban a Belügyi Szemle egykori főszerkesztőjét, s közel négy évtized óta állandó szerzőjét.”
NAV-HÍRADÓ
Foltos szalamandrák a repülőtéren
A pénzügyőrök folyamatosan ellenőrzik a repülőtér áruforgalmában a beérkező és az induló csomagokat. Így bukkantak rá arra, a Magyarországról Németországba induló szállítmányra, amely a kísérő okmányok szerint játékot
tartalmazott, de az ellenőrzésen, a röntgenkép alapján felmerült a gyanú, hogy
abban állatok vannak. A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai megállapították, hogy a zsákok 93 élő, foltos szalamandrát rejtenek. A szakértő szerint
az állatok védettek, külföldre szállításuk engedélyköteles. A szalamandrák
természetvédelmi értéke több mint 4,6 millió forint. A kétéltűeket a Fővárosi
Állat- és Növénykert fogadta be.
Megörökölt cigarettabiznisz
Az ukrán határon terített csempészett cigarettát Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az a bűnbanda, amit a közelmúltban számolt fel a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal. A bűnözői csoport jelenleg is börtönben ülő egyik vezetője távollétében fiainak adta át az üzlet irányítását. A csempészbandából öten már letartóztatásban vannak. A tizennégy fős csoport tagjai mintegy 160 ezer doboz
cigarettát juttattak be Ukrajnából a zöldhatáron keresztül, összesen 500 millió
forint kárt okozva a költségvetésnek. A csempészett cigit a zöldhatár térségében ágakkal és egyéb növényzettel eltakart földalatti üregekbe rejtették, mielőtt továbbszállították eladásra. Az elkövetők többsége büntetett előéletű, sőt,
a banda két vezetője jelenleg is jogerős börtönbüntetését tölti. A fogvatartott
vezető fiai az egyes bűncselekmények végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatták apjukat. A csempészek a mobiltelefonok mellett adóvevőket és éjjellátó
készüléket is használtak az elkövetéshez. Magabiztosságukat jelzi, hogy még az
egyik népszerű közösségi oldalon is kérkedtek illegális jövedelemszerzésükkel. A rajtaütés napján az észak-alföldi nyomozók, járőrök, a MERKUR bevetési
egység támogatásával, több helyszínen tartottak kutatást, végleg kiiktatva ezzel
a teljes bűnbandát, a szállítóktól, a figyelőkön keresztül egészen a vezetőig. A
bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság tagjaira akár tíz év szabadságvesztés is várhat. A nyomozók kilenc személyt
hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül öt férfi letartóztatását a Nyíregyházi
Járásbíróság elrendelte. Az ügyben további gyanúsítások várhatók.
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Öt bűnbandát egy csapásra
Egy összehangolt akcióban egyszerre öt, egymástól függetlenül működő bűnbandát számolt fel a NAV. A költségvetésnek okozott milliárdos kár enyhítésére a NAV munkatársai több száz milliós vagyont biztosítottak, és öt embert
őrizetbe is vettek. A jellemzően Borsod megyei elkövetőkhöz köthető, vagyonvédelemmel, reklámozással, valamint nemzetközi árukereskedelemmel foglalkozó cégek fiktív cégláncolatok felhasználásával csökkentették vállalkozásaik fizetendő adóját. Az összehangolt akcióban a NAV nyomozói és járőrei több
mint hatvan helyszínen tartottak egyszerre házkutatást. Az okozott adóhiány
fedezésére ingatlanokat, gépjárműveket, ékszereket, készpénzt és bankszámlákat foglaltak le több száz millió forint értékben. A NAV munkatársai nyolc
gyanúsítottat hallgattak ki költségvetési csalás miatt, akik közül öt személyt
őrizetbe vettek, a bíróságok pedig elrendelték letartóztatásukat. Tettükért akár
tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
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 leparkolt autószállító trailerben Siófokon több mint 2,2 kg kokaint találtak, melynek értéke 85 millió forint. 138 tőből álló ültetvényre bukkantak a
rendőrök egy budapesti férfi alsóörsi nyaralójában. A kisújszállási rendőrök
2021. december 4-én bódult sofőrt vontak ki a forgalomból, akinél kábítószergyanús fehér port találtak. Egy kondorosi férfi békéscsabai bérelt lakásában
és üzletében a rendőrök porokat, tablettákat, ampullákat találtak, a férfit pedig kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt őrizetbe vették. 2 kg
amfetamint és fél kg kokaint foglaltak le egy házaspár II. kerületi lakásában
2021. december 7-én, melyek értéke 20 millió forint. Két középkorú férfit fogtak el Budapesten a XVIII. kerületben, akik marihuánával kereskedtek. December 11-én egy 67 éves férfit és egy 66 éves nőt fogtak el a vámosszabadi
határátkelőhelyen, akiknek ruházatában zacskóba csomagolt, fehér por állagú kábítószergyanús anyagot fedeztek fel. Öt személy ellen indult eljárás kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt Egerben, a nyomozók négy helyszínen
akcióztak. Komárom-Esztergom megye valamennyi rendőrkapitánysága részt
vett az összetett akcióban, mely során december 6. és 12. között bódult sofőröket szűrtek ki a forgalomból. A rendőrök közel 600 gépjárművet ellenőriztek
és három ittas sofőrt találtak. Pölöskén, Zala megyében egy családi házban
több mint 1 kg kábítószergyanús növényi törmeléket és egy maroklőfegyvert
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is lefoglaltak a hatóságok. Békéscsabán kábítószer gyanúját keltő anyagot terjesztett a nyomozás adatai szerint négy férfi és egy nő.
Európa. A Sunday Times által végzett vizsgálat szerint 12 helyszínből 11 esetében találtak kábítószer-használatra utaló jeleket a brit parlamentben, ebből
kifolyólag drogkereső kutyák alkalmazására lehet szükség. A kábítószerrel
összefüggő fertőző betegségekre adott egészségügyi és társadalmi válaszokat
tárja fel az EMCDDA új minikalauza, amelyet az AIDS világnapja alkalmából
adtak ki. Málta legalizálja a kannabisz személyes felhasználásra történő termesztését és birtoklását. Az EMCDDA Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA7)
projektjének tanácsadó bizottsága decemberben tartotta második ülését, hogy
megvitassák a projekt jelenlegi állását. Az EU által finanszírozott IPA7 célja,
hogy növelje a hat nyugat-balkáni partner kábítószerhelyzetére vonatkozó bizonyítékokat, megismertesse őket az EU politikáival és munkamódszereivel,
és felkészítse őket az EMCDDA munkájában való részvételre. Az opioidokkal
összefüggő halálesetekre adott egészségügyi és társadalmi válaszokat tárja fel
az EMCDDA megjelent új minikalauza, melybe a sebezhetőség csökkentésére,
a túladagolás megelőzésére és a végzetes kimenetelek elkerülésére irányuló
beavatkozások tartoznak. A rendőrség 1,25 millió font értékű kábítószer-szállítmányt (30 kg kannabisznövény, 7 kg kokain, 5 kg ketamin) foglalt le Írországban a larne-i kikötőben végrehajtott művelet során december 17-én.
Amerika. A legtöbb marihuánagyártó cég – miután másfél év után túlélte a
koronavírus járványt – megszilárdult. A krízis helyzetek számos eszközt adtak
az üzemeltetőknek, mint például az online rendelés és az útpadkán történő átvétel – írja a www.mjbizdaily.com. A mexikói kábítószerkartellek behatolnak
az Egyesült Államok virágzó, több milliárd dolláros marihuánaiparába, és illegálisan termesztenek kannabiszt nagy mennyiségben Észak-Kaliforniában.
Kalifornia állam 2016-ban legalizálta a rekreációs célú marihuána-fogyasztást,
de a feketepiac továbbra is virágzik.
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.
URL: https://drogkutato.hu/cikkek/publikacios-palyazati-felhivas
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BEMUTATKOZIK A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA (4. RÉSZ)
Célkörözési Egység
A célkörözés a bűncselekmények elkövetése miatt a nyomozó hatóságok, ügyészségek és bíróságok által körözött személyek felkutatására irányuló speciális
tevékenység. A tevékenység kialakulását az a tapasztalat eredményezte, hogy
a hagyományos, általános körözési munkának a konspirált életvitelt (hamis
okmányok, külföldre menekülés, megváltoztatott külső stb.) folytató bűnözők
esetében korlátai vannak, nem vezet eredményre. Ezekben az esetekben személyre szabottan kell alkalmazni a rendőrség rendelkezésére álló eszközöket az elfogás érdekében, azaz specializálódott célkörözési tevékenységet kell
folytatni. A célkörözés eredményessége preventív tényező is egyben, mivel a
bujkáló, szökésben levő körözött bűnözők megélhetésüket többnyire újabb
bűncselekmények elkövetésével tudják biztosítani, ezzel növelve az elkövetett
bűncselekmények számát, rontva a közbiztonságot.
A célkörözési egységek elsődleges feladata a kiemelten súlyos, illetve a közvéleményt különösen foglalkoztató bűncselekmények szökésben lévő elkövetőinek, továbbá az évek óta bujkáló, több elfogatóparanccsal rendelkező személyek
felkutatása és elfogása. Mivel az ilyen ügyeket különösen nagy érdeklődéssel
figyeli a sajtó is, fontos, hogy a rendőrség megmutassa eredményeit, ezzel is
kettős preventív hatást fejtsen ki:
• a hatóság előli elrejtőzést kilátástalanná, a kirótt büntetést elkerülhetetlenné tegye;
• kiemelt, nagy közérdeklődéssel kísért ügyek esetében jelezze a társadalom
számára, hogy érvényt lehet szerezni a törvényeknek.
Talán az első, hivatalosan ilyen feladatkörrel létrehozott egység az Egyesült Államokban 1789-ben alakult United States Marshals Service, amelynek 1850-től
feladata a szövetségi szinten körözött személyek felkutatása.
Európában az első ilyen speciális egység a német célkörözési egység (innen
származik a használt név: Zielfahndung), amelyet a hetvenes években a Német
Szövetségi Köztársaságban a Vörös Hadsereg Frakció (Rote Armee Fraktion –
RAF) terrorszervezet azonosított tagjainak elfogására hoztak létre.
Az egység sikerei nyomán ma már a Német Szövetségi Rendőrség (BKA) mellett minden egyes tartomány saját célkörözési egységet működtet. A német
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sikerek miatt a kilencvenes és 2000-es években hasonló egységek alakultak
Európában szinte minden országában.
Magyarországon a Célkörözési Alosztályt német mintára hozta létre 1999.
október 01-jén az Országos Rendőr-Főkapitányság (továbbiakban: ORFK) vezetése a kiemelten súlyos, illetve a közvéleményt különösen foglalkoztató bűncselekmények szökésben lévő elkövetőinek, továbbá az évek óta bujkáló, több
elfogatóparanccsal rendelkező magyar, illetve a nemzetközi elfogatóparanc�csal körözött, Magyarországon bujkáló külföldi állampolgárok felkutatására
és elfogására.
A körözött személyek felkutatása és elfogása érdekében az egység főként titkos
információgyűjtő tevékenységet folytat, az információgyűjtés összes törvényes
eszközét bevetve. Veszélyes, fegyveres bűnözők esetében kérjük megfelelő bevetési szakegység segítségét, a külföldön tartózkodó körözött személyek esetén
a külföldi társszervekkel való kapcsolatfelvétel és információcsere útján koordináljuk a célszemély külföldön történő elfogását.
A célkörözési egység 1999 óta különböző szervezeteken belül (ORFK, ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság, Nemzeti Nyomozó Iroda) működik. Azonban
míg a kezdetekkor egy-egy kiemelt súlyú ügyben dolgoztak a körözött elkövető
kézrekerítésén, azóta a feladatkör kibővült nemzetközi vonatkozású szakmai
kapcsolattartással és feladatokkal, valamint a különböző szervek (megyei főkapitányságok, bíróságok, Nemzeti Adó- és Vámhivatal stb.) felkérései alapján
végzett munkával.
Az egység rendkívül jó kapcsolatokkal rendelkezik a társszervekkel, és az eltelt
évek alatt nagyon sok esetben segítettünk – akár szinte erőnkön felül is – egyegy súlyos ügyben a körözött személy kézrekerítésében. Ennek eredményeképpen az egység ismert és elismert a rendvédelmi szervek körében.
Nemzetközi területen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya tartja a kapcsolatot közvetlenül a 2010-ben alakult ENFAST (Célkörözési Egységek Európai Hálózata)
hálózaton belül az európai tagállamok célkörözési egységeivel.
Az ENFAST kezdeményezés a belga elnökség ideje alatt született 2010 szeptemberében, mely kezdeményezés annak a kihívásnak kívánt megfelelni, amely
megnehezítette az EU-tagállamok rendőrsége számára a körözött személyek
elfogását, mivel a schengeni terület a körözött bűnözőknek is szabad mozgást
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biztosított, és a nemzetközi együttműködés nehézkesen működött. A kezdeményezést nagy érdeklődés kísérte, a konferencián az összes tagállam képviseltette
magát, valamint az EUROPOL, az INTERPOL és az EUROJUST is. A tagországok
egyetértettek abban, hogy ennek a kihívásnak megfelelni csak úgy lehet, ha
olyan, a végrehajtó egységekből álló hálózatot hoznak létre, amelyben közvetlenül tartják egymással a tagok a kapcsolatot, ezáltal rugalmas és gyors reagálást téve lehetővé. A kezdeményezés sikert aratott, az EU Tanácsa a tagállamok
egyetértésével született javaslatot elfogadta, az ENFAST az EU hivatalos hálózatává vált a rendészeti munkacsoporton belül. Megalakulása óta a hálózat
több mint ezer személy elfogását tette lehetővé, illetve az ENFAST tagállamok
kezdeményezése alapján alakították ki az Europol által üzemeltetett European
Most Wanted weboldalt is.
A magyar célkörözési egység 1999-es megalakulása óta több mint 600 top bűnöző elfogását hajtotta végre Magyarországon és külföldön. Külföldön az európai
országokon kívül sikerült elfogni Thaiföldön, Dominikán, Mexikóban, Peruban,
Brazíliában bujkáló körözött személyeket is.
NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Európai fődíjat nyert a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
A szlovén uniós elnökség felhívására, tavaly decemberben pályázott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) a legjobb európai bűnmegelőzési gyakorlat
kategóriában. Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) minden évben a
soros elnökséget ellátó országot bízza meg a pályázat kiírásával, amint ez most
is történt. Az értékelés egyébiránt egy nemzetközi konferencia keretében zajlott, amelynek témája a kiskorúak közötti erőszak és zaklatás online és offline
formáit megelőző gyakorlatok bemutatása volt. Az NBT „Ask for help!”, azaz
„Kérj segítséget!” című komplex prevenciós programja elnyerte az első díjat és
a vele járó tízezer eurót. Az NBT programja négy területre koncentrál: 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 pályamunka az NBT honlapján elérhető.
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A FEBRUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Jakubovich Nóra & Berkes Márton „A nemzeti stratégia félidejében” című
tanulmánya elemzi az emberkereskedelem, a modern kori rabszolgaság visszaszorítása érdekében tett állami erőfeszítéseket, melynek kereteit a 2020–2023
közötti időszakra vonatkozó nemzeti stratégia adja meg.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.1

Barabás Ildikó „Kiállok érted! Színdarab és egyéb bűnmegelőzési tevékenységek” című tanulmányában a prostitúció veszélyeire felhívó színdarab bemutatására vállalkozik, amelyet szerte az országban bemutattak.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.2

Balogh Krisztina & Windt Szandra „A munkáltatással összefüggésben elkövetett emberkereskedelem jellemzői elméleti és gyakorlati szempontból”
című tanulmánya rövid elméleti bevezető, majd a statisztikai adatok ismertetését követően igyekszik a munkáltatással összefüggésben elkövetett bűncselekményeket tipizálni, egy ügy összetettségét szemléltetni.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.3

Kolozsi Bálint „Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport
magyar-német-román relációban” címet viselő írásából kiderül, hogy a nemzetközi méreteket öltő szervezett bűnözés folyamatos alakulása és rendkívüli
adaptációs képessége a rendőri és az igazságügyi együttműködés szereplőit
mindig új kihívások elé állítja, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A szervezett bűnözés jelentette kihívásokra valós idejű proaktív válaszokat kell adni.
Erre a rendvédelmi hatóságok határokon átnyúló bűnügyi együttműködési
mechanizmusa, és az ezt elősegítő nemzetközi jogszabályi környezet megfelelő lehetőséget biztosít.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.4

Huszár Julianna „Emberkereskedelem újragondolva – a 2020. július 1-jén
hatályba lépett rendelkezések hatékonysága ügyészi szemmel” című tanulmányát olvasva megtudhatjuk, hogy az emberkereskedelem és kényszermunka törvényi tényállásának 2020-ban történt módosítása a kialakult és kúriai
döntésekkel megerősített jogalkalmazói gyakorlat átgondolását tette szükségessé. Bár a módosítást életre hívó törvény indokolása szerint a változtatás a
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szabályozás koherensebbé és átláthatóbbá tételét tűzte ki célul, a gyakorlat –
egyelőre – értelmezési nehézségekkel küzd.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.5

Windt Szandra „A világjárvány hatása az emberkereskedelemre az első
két év tapasztalatai alapján” című cikke a 2021 őszén rendelkezésre álló ismereteket összegzi, kifejezetten az emberkereskedelemmel összefüggésben,
kiemelve, hogy ezek részben hipotézisek, amelyek igazolása vagy cáfolata a
következő évek feladata lesz.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.6

Somogyi Gábor „Betekintés a Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportjának munkájába” címet viselő cikkében a Kúria emberkereskedelem bírói
értelmezését vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportjának vezetőjeként a joggyakorlat-elemző csoport munkájának bemutatására vállalkozik.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.7

Berkes Márton „Kutatásokkal az emberkereskedelem ellen” című tanulmánya bemutatja a kutatások hatókörét, a főbb eredményeket és megállapításokat, ezáltal is ösztönözve a szakmában dolgozókat és a szélesebb közönséget az
elkészült kiadványok tanulmányozására.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.8

Antalóczy Péter & Nagy Sándor István „Az „Emberkereskedelem elleni küzdelem Európában” című egyetemi kurzus bevezetéséről, továbbá annak gyakorlati hasznairól” című cikke a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális
és Egészségtudományi Karán a 2021/2022. tanév első szemeszterében bevezetésre került, kifejezetten az emberkereskedelem elleni küzdelemre fókuszáló,
önálló kurzus bemutatására vállalkozik.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.9

Palicz Tamás, Bonnyai Tünde, Bencsik Balázs, Pintér Levente, Joó Tamás,
Bor Olivér, Dombrádi Viktor & Hornyik Zsuzsanna „Biztonságtudatosság
a kibertérben – a 2020-as országos lakossági felmérés eredményei” című
tanulmánya a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által 2020-ban országosan végzett
lakossági kérdőív eredményein keresztül mutatja be, hogy milyen jelentőséggel bír a kiberbiztonság a mai magyar társadalomban, miként befolyásolják azt
szociodemográfiai tényezők és a biztonságtudatosság egyes elemei.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.11
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Február havi interjúnk dr. Hegyaljai Mátyással, a Belügyminisztérium európai
uniós és nemzetközi helyettes államtitkárával, Magyarország emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátorával készült.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.10

A 2022. év második lapszámát Finszter Géza professzor tollából származó nekrológ zárja, amellyel a páratlan kort megélő Király Tibor professzorra emlékezik.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.12

Megjegyzés: A cikkekre mutató URL linkek a Belügyi Szemle 2022/2. számának OJS rendszerben történő közzétételét követően kerülnek aktíválásra.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Megjelent a Scienta et Securitas 2021. évi 3. száma
A színvonalas tudományos folyóirat legfrissebb számának neves szerzői a pandémia hatásait vizsgálják, elemzik, ki-ki a saját szakterületét érintve. Górcső
alá kerül többek között, hogy miként befolyásolta a járványhelyzet a politikai
rendszereket, a politikai gondolkodást, milyen választ adott az Európai Unió
és a tagállamok a COVID–19 pandémiára, a szabad mozgás jogának érvényesülése milyen formában korlátozódott a közegészségügyi célok megvalósulása
érdekében.
Forrás: https://akjournals.com/view/journals/112/2/3/112.2.issue-3.xml?fbclid=IwAR3dylWLpDxUc10aO9-qUWD9KrliYNzwyOudX7x-CLsiUC0n72EyZNd4QFk

MTA30 – Az Akadémia harminc éve a tudományos eredmények tükrében
Eddig még soha nem készült olyan összegzés a magyar tudományos élet teljesítményéről, mint az az immár elérhető, online összeállítás, amelyet több mint
két és fél évnyi munkával állított össze a Magyar Tudomány folyóirat szerkesztőbizottságának vezetésével mintegy harminc kutató.
Forrás: https://mta.hu/mta30/mta30-az-akademia-harminc-eve-a-tudomanyos-eredmenyek-tukreben-111822
https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2021/MTA30_jog.pdf
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Év Tanári Csapata a Digitalizációért 2021
A Vezető Informatikusok Szövetsége pályázatán a PTE I. Gyakorlóiskolája 2.
helyezést ért el. „A pályázó tanárcsapatoknak be kellett mutatniuk, miként
érvényesítik az új digitalizációs szemléletet, a korszerű módszereket és megközelítéseket a tantárgyak oktatásában és számonkérésében. Ki kellett térni
arra is, hogy milyen új módszereket vezettek be, milyen tanítási és számonkérési segédanyagokat dolgoztak ki a tanárközösségek, valamint arra is, hogy
ezekhez milyen digitális oktatási eszközöket alkalmaztak. A PTE gyakorlóiskola
csapatának munkájában pedig azt a törekvést tartotta kiemelendőnek, hogy a
diákok való életben felmerülő helyzeteihez közelítsék az oktatási szituációkat
(például online projektmunka, gamifikáció stb.).”
Forrás: https://univpecs.com/tudomany/ev_tanari_csapata_digitalizacioert_2021

Egy Nobel-díj megalapozása
A pécsi kapszaicint kutató csoport új felfedezéseken dolgozik tovább. Magyar
Nobel-díjazott sajnos nem volt 2021-ben, de az egyik elismerésnek volt magyar vonatkozása. Az első paprikával kapcsolatos felfedezés, ami Nobel-díjat
is érdemelt, Szentgyörgyi Albert nevéhez kötődik. Ennek a kutatásnak a célja
a C-vitamin előállítása volt zöldpaprikából. A második kutatási vonalnak, aminek keretein belül idén David Julius és Ardem Patapoutian Nobel-díjat kaptak,
a csípőspaprikából izolálható kapszaicin áll a középpontjában. Az e téren elért
sikerekhez magyar felfedezések is hozzájárultak.
Forrás: https://univpecs.com/tudomany/egy_nobel_dij_megalapozasa

BIZTONSÁGI KISOKOS
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet e-learning
tananyagokat tett közzé, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetők. A tananyagok igyekeznek segíteni a felhasználókat, informatikai üzemeltetőket és
vezetőket a biztonságtudatos jó gyakorlatok elsajátításában az alábbi témakörök tekintetében:
• Általános IT biztonsági ismeretek.
• Biztonságos jelszóhasználat.
• Adathalászattal kapcsolatos ismeretek.
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• Amit a zsarolóvírusról tudni kell.
• Az adatbiztonság alapjai.
A tananyagok elérése
A megfelelő célcsoportra kattintva (felhasználó, rendszergazda vagy vezető),
az NBSZ NKI e-learning bejelentkezési felületéhez jutunk, amelyen válasszuk
a „Belépés vendégként” opciót.

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Támpontok az állatkínzás nyomozásához
Az állatok védelméről szóló törvény preambuluma úgy
fogalmaz, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni
képes lények. Összességükben és egyedeikként is
megkülönböztetetten nagy értéket képviselnek az
emberiség számára. A természet megóvása, az állatok
védelme – nézetünk szerint – minden jóérzésű ember
kötelezettsége.
A kötet az állatkínzás anyagi jogi és kriminológiai
bemutatása, valamint az állategészségügyi vonatkozások felvázolása mellett a nyomozás alapvető ismertetésére, továbbá a helyszíni szemle és a bűnjelkezelés részletes bemutatására
vállalkozik. A szerzők célkitűzése szerint a nyomozó hatóság munkatársai és
az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekbe bevont állatorvosok módszertani útmutatóként, a rendészeti és jogi képzésben részt vevők jegyzetként, a
természetvédelmi és mezőőrök, valamint az állatvédelemmel foglalkozók ismeretterjesztő, ismeretbővítő műként forgathatják haszonnal.
Szerző: Petrétei Dávid, Schreiter Katalin, Tilki Katalin
Szerkesztő: Petrétei Dávid
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
180 oldal

ISBN
978-963-531-609-0

Megjelenés éve
2021

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/tampontok-az-allatkinzas-nyomozasahoz
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Járvány sújtotta társadalom
A koronavírus a társadalomtudományok
szemüvegén keresztül
A járvány társadalomtudományi vizsgálata többszörösen is összetett feladat. Egyrészt mivel a koronavírus
társadalmi életünk minden szegmensében érezteti
hatását, valamennyi tudományterület szakértelmére
és szempontjaira szükségünk van a hatások azonosításához és a következtetések levonásához. Másrészt
a világjárvány terjedése, a leküzdéséért vívott küzdelem és következményeinek kezelése globális szinten
zajlik, ezért a nemzetállami folyamatok értékelését regionális és nemzetközi
kitekintéssel kell teljessé tennünk.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak és kutatóinak szerzői közreműködésével készült kötet ebben az összetettségben elemzi a járvánnyal összefüggő társadalmi folyamatokat. A könyv tükrözi és visszaigazolja az egyetem
közszolgálati életpályákra integráns módon tekintő filozófiáját: a koronavírus
szerteágazó hatásait együtt elemzik az állam, a politika, a rendészet, a hadtudomány és a katasztrófavédelem szakemberei. Mindemellett e rendkívüli időszak magyar tapasztalatain túl számba veszi a számunkra releváns európai és
nemzetközi következményeket is. Ma már azt is tudjuk, hogy a világjárvánnyal
kapcsolatos tapasztalatainkat a második és a harmadik hullám is elmélyítette. A kötetben közölt tanulmányok kéziratai az első hullám után készültek, de
következtetéseik érvényét a későbbi történések csak erősítették.
Szerkesztő: Török Bernát, Koltay András
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
594 oldal

ISBN
978-963-531-477-5

Megjelenés éve
2021

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/jarvany-sujtotta-tarsadalom/

FOLYÓIRATOK
Kriminológiai Közlemények 81.
Megjelent a Kriminológiai Közlemények 81. száma Schäfer István emlékére,
prof. Lévay Miklós szerkesztésében.
A kábítószerek és bűnözés összefüggéseivel foglalkozó kandidátusi disszertációmhoz az 1980- as évek végén folytatott szakirodalom-kutatás során a miskolci
Megyei Kórház Könyvtárában kezembe került Schäfer István: A kábítószerek
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és a nemzetközi büntetőjog feladatai című könyve – kezdi gondolatait a kötet
elején a szerző.
Forrás: https://www.kriminologia.hu/Kriminologiai-Kozlemenyek-81

Közbiztonsági Szemle 2021/2. szám
Berki Zsanett: A közbiztonság vidéken és a fővárosban
A szerző írásában arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a különbség a vidéki
és a fővárosi közbiztonság között. Ennek során igyekszik feltárni a bűncselekmény számadatokban, valamint a rendőrség lakosság általi megítélésében mutatkozó eltéréseket, illetve a rendőri munka helyi sajátosságait és ezek kialakulásának okait. Az összehasonlító elemzés alapját Budapest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adatainak, jellegzetességeinek összevetése képezi.
Németh Dávid: Mesterséges intelligencia – a közlekedés jövője?
A tanulmány egy empirikus kutatás eredményeit ismertetve mutatja be a társadalom viszonyulását a közúti közlekedésben megjelenő mesterséges intelligenciához, részletesen elkalauzolva az olvasót az önvezető járművek világába.
Részletesen elemzi az önvezető járművek fejlődését a kezdetektől napjaink
technikai újításain át, a közeli és távoli jövőben várható fejlesztések bemutatásáig. A szerző kutatásában arra keresi a választ, hogy mennyire bíznak az
emberek az önvezető járművekben, miként képzelik el a jövő közlekedését.
Forrás: https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/K%C3%96ZBIZTONS%C3%81GI%20SZEMLE%202021.%202.%20sz%C3%A1m.pdf

Büntetőjogi Szemle 2021/1. szám
Dr. Babják Réka Rebeka: A fehérgalléros bűnözés – kiemelt figyelemmel
az érintett bűncselekményi körre és a fehérgalléros bűnözést övező látencia jelentőségére
A fehérgalléros bűnözés szókapcsolat manapság már nem csak a jogászok számára ismerős. Már e képletes kifejezés is utal arra, hogy a fehérgalléros bűnözés tekintetében az elkövetők nagy presztízsű, magas beosztású személyek. Az
átvitt értelmű kifejezés az angol nyelvből ered, a white-collar worker kifejezés
az értelmiségi, irodai dolgozókra vonatkozik, tehát ez a magasabb presztízsű
munkákat végző személyekre utal. Ugyanakkor, ha egy „átlagos” bűnözőre
gondolunk, akkor nem ez az általános kép, ami felötlik bennünk.
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Dr. Csapucha Bernadett: A veszélyeztetési eredmény értelmezése a kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállásában
A hatályos büntetőjogi szabályanyag kodifikálásakor a jogalkotó felismerte a
család, s azon belül is a kiskorú személyek oltalmának a minél teljesebb körben
való kiépítésének szükségességét, melyet mi sem mutathatna jobban, minthogy – szakítva a korábbi szabályozási konstrukciókkal – önálló fejezetben (XX.
fejezet) taglalja a gyermekek érdekét sértő és a család elleni deliktumokat. A
Btk. ezen fejezete a gyermekek érdekét sértő bűncselekményeket sorolja fel,
s szabályozza első ízben, melynek hátterében az áll, hogy a törvény alapvetően
az elkövetési magatartások súlyosságát veszi alapul a fejezetben lévő bűncselekmények sorrendiségének kialakítsa során. Mindebből egyrészt arra lehet
következtetni, hogy az új Büntető Törvénykönyv a gyermekek oltalmának kiváltképp nagy jelentőséget tulajdonít, másrészt pedig azzal, hogy a gyermekek
érdekeit sértő bűncselekmények közül elsőként kerül determinálásra – a jelen tanulmány tárgyát képző – kiskorú veszélyeztetésének törvényi tényállása,
könnyen alátámaszthatóvá válik a kiskorú testi, szellemi, erkölcsi és érzelmi
fejlődéséhez kötődő büntetőjogi védelem prioritása.
Prof. dr. Gál István László: A pénzmosás új magyar szabályozása 2021-től
Bármilyen illegális tevékenység egy bizonyos fajta tranzakciós költséggel jár,
hiszen a bűncselekményből származó jövedelem felhasználása megnöveli a
bűncselekmény lelepleződésének kockázatát. Ezek a tranzakciós költségek
egy sikeres pénzmosási művelettel csökkenthetők. A tevékenység speciális
gazdasági jelentősége, hogy a potenciális vagyont, amelyet pénzmosás nélkül
veszélyes lenne elkölteni (így ebből a szempontból inaktív tőkének minősül),
tényleges vásárlóerővé alakítja át. Ebben az értelemben a pénzmosás egy illegális monetáris kínálat szerepét tölti be, mely kielégíti a jövedelemtermelő
bűncselekményeket elkövető egyének vagy csoportok általi pénzmosási szolgáltatásokra támasztott keresletet.
Forrás: https://ujbtk.hu/buntetojogi-szemle-2021-1
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MÁRCIUSI ELŐZETES
A márciusi lapszámba tervezett cikkek:
Finszter Géza & Korinek László: Szikinger István 70 éves (Köszöntő)
Kanyuk Petra Ágnes: Egy be nem váltott remény margójára? – avagy a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés és a migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok jelensége
Rottler Violetta & Kovács Sándor: A magánbiztonság kezdetei és a magyar
magánbiztonsági szektor fejlődése az első törvényi szintű szabályozásig
Tihanyi Miklós & Papp Dávid: A körzeti megbízotti szolgálat története 1. A
kezdetek
Kovács István & Piros Attila: A laissez-faire megjelenése a mai kor rendészeti
vezetőjének attitűdjében. Harmadik rész: kutatási eredmények
Urbán Ferenc: A COVID-19 globális humán pandémia és a schengeni határellenőrzés rendje
Nogel Mónika: Bűnös vagy ártatlan? Igazságügyi genetikus szakértői vélemények relevanciája a védelem számára
Hertelendi Lajos: Egy dark weben elkövetett bűncselekmény felderítésének
tanulságai, a nemzetközi összefogás jelentősége (Érdekes bűncselekmények,
tanulságos nyomozások)
Mogyoródi Gergely: Rendőrkiválasztás Zürichben és az egyes svájci kantonokban (Kitekintés)
Barnucz Nóra: Járványszótár: A világjárványhoz köthető szavak és kifejezések
(Recenzió)
Szabó Csaba & Dános Valér: „Sopron a nyugat kapuja”. Interjú dr. Herczeg
Zoltán r. alezredes úrral a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjével
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ZÁRSZÓ
Életünk alakulását sok minden befolyásolja. Sokan úgy gondolják, hogy a járványhelyzet örökre megváltoztatta az életünket. Lehet, hogy így van, de csak
rajtunk múlik, hogyan alakítjuk a saját életünket, miként próbáljuk a pandémia
hozadékait valóban a javunkra fordítani. Egy biztos, a tudomány nem áll meg,
a tudományos kutatások, fejlesztések továbbra is – remélhetőleg – az emberiség sorsának jobbrafordulását szolgálják. A Belügyi Szemle pedig továbbra is a
legújabb kutatási eredmények közzétételének első számú követe kíván lenni,
havonta megjelenő hírlevelén keresztül is.
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