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Belügyi Szemle Hírlevél

ELŐSZÓ
„Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod
szerint; munkálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel
óhajtásodnak meg nem felel is!”
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet)

Kedves Olvasó!
Mi, emberek óriási szabadsággal rendelkezünk. Sorsunk a kezünkben van.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Igen, ez tényleg így van, bárki
bármit mond is. Ha kitartóak vagyunk, ha mindenre igyekszünk felkészülni
és még türelmesek is vagyunk, előbb-utóbb beérik a befektetett energiánk, a
munkánk gyümölcse. Vannak visszafordíthatatlan események, embert próbáló időszakok, de a kitartó tanulás, kutatás mindig meghozza a várva várt és jól
megérdemelt eredményt.
Április havi lapszámunkban régi és új szerzők írásait kínáljuk, olyan szakemberekét, akik fáradhatatlanul dolgoznak, kutatnak, vizsgálódnak, és mindannyiunk
örömére meg is osztják tudományos felfedezéseiket, kutatási eredményeiket.
Április a tavasz második, bár szeszélyesebb hónapja, mégis legyünk bizakodók,
és sose veszítsük el a reményt egy szebb és boldogabb jövőt illetően.
E havi hírlevelünk és lapszámunk olvasásához is nagyon jó szórakozást kívánunk!
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Beszámoló a Belügyi Tudományos Tanács idei első üléséről
Főszerkesztőnk, a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) ügyvezető alelnöke részt
vett a BTT 2022. március 4-én megtartott ülésén, ahol a levezető elnöki feladatokat is ellátta. Az ülést dr. Felkai László, a BTT elnöke nyitotta meg. Felkai úr
beszédében többek között hangsúlyozta a tudományos közösségek felelősségét, szólt arról, hogy a társadalomtudományok dinamikus változása különleges
feladatok elé állítja a tudósokat, kutatókat, oktatókat. Ezt követően Sabjanics
István, a BTT titkára számolt be a testület négyéves eredményeiről. Az ülésen
sor került a BTT 2022. évi munkatervének elfogadására is.
Folyóiratok kiválasztása a Web of Science-be, és a Clarivate eszközök
felhasználási lehetőségei a Belügyi Szemle fejlesztése érdekében
A Belügyi Szemle továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben történő fejlesztés
vonatkozásában. Ennek elősegítése érdekében dr. Szabó Csaba
felelős szerkesztő és Galambosi
Barbara nemzetközi koordinátor
2022. március 9-én – webinárium
keretében – részt vett a Clarivate
által rendezett online eseményen. A webinárium keretein belül Mireia Guardingo, a Web of Science szerkesztőségének tagja angol nyelven ismertette a folyóiratok kiválasztási folyamatát, valamint elemezte a minőségi és hatáselvárásokra
vonatkozó mechanizmusokat a Web of Science Core Collection rendszerének
használatával. Ezt követően bemutatásra került, hogy milyen formában használhatják fel a szerkesztők a Web of Science-t, valamint az InCites Benchmarking
& Analytics-et a Belügyi Szemle továbbfejlesztésére.
NAV-HÍRADÓ
Gyors beléptetés, kockázatok csökkentése, segélyszállítmányok átengedése
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei, alkalmazkodva a magyar-ukrán határ terheléséhez, speciális protokollt alkalmazva intézkednek.
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Az Ukrajnából Magyarországra érkezők mielőbbi beléptetéséhez könnyített
ellenőrzést és vámvizsgálatot végeznek a pénzügyőrök, hogy a zömében asszo
nyokból és gyerekekből álló családoknak ne kelljen hosszasan várakozniuk. A
menekültek többsége csupán néhány kézi táskával érkezik a határra, a legszükségesebb ruhadarabjaikkal, és a túléléshez elengedhetetlen holmikkal. Vannak azonban olyanok, akik – értékeiket is magukkal hozva – kisebb-nagyobb
járművekkel lépik át a határt. A háborús helyzet különös éberséget kíván a
pénzügyőröktől, hogy se a zöldhatáron, se a határátkelőhelyeken ne jussanak
át fegyverek és egyéb veszélyes szállítmányok, akár a személyes poggyászokban, akár a járművekben. A NAV munkatársai például a tiszabecsi határon egy
ukrán sofőrtől lefoglaltak két fegyvert, lőszerekkel együtt, amit büntetőeljárásban adtak át a rendőrségnek. Mindemellett az Ukrajnába tartó segélyszállítmányokat soron kívül kiléptetik, hogy azok mielőbb célba érjenek. A gördülékeny
ügyintézéshez folyamatosan egyeztetnek a humanitárius szervezetekkel és a
társhatóságokkal.
Illegális szoftverek és hamis diagnosztika az autószerelőnél
A NAV munkatársai illegális szoftvereket tartalmazó laptopot és hamis diagnosztikai eszközt foglaltak le egy Győr-Moson-Sopron megyei autószervizben.
A jogsértések minimum hárommillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.
A tulajdonos az ellenőrzés megkezdésekor letagadta, hogy bármilyen illegális
szoftvert használnának. A műhely átvizsgálásakor azonban egy íróasztal fiókjaiban egy laptopot, CD-ket és egy autódiagnosztikai eszközt találtak, azokon
összesen hét olyan szoftver volt, ami után nem fizették meg a jogdíjat. Az ellenőrzést a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) munkatársa is segítette. A pénzügyőrök a laptopot és négy CD
lemezt, továbbá a hamis autódiagnosztikai eszközt lefoglalták. A NAV szerzői
jogok, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást. A pénzügyőrök rendszeresen ellenőrzik, hogy az autószervizek és autóalkatrész-forgalmazók jogtiszta szoftvereket használnak-e a munkájukhoz. A
hamisított autóalkatrészek és autódiagnosztikai eszközök kiszűrése a piacról
azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős
károkat, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek, ezért a jövőben is várhatók hasonló ellenőrzések. Öt bűnbandát egy csapásra.
Mintegy 2,5 tonna dohányterméket semmisített meg a NAV
Csaknem 200 millió forintot érő dohányt semmisítettek meg a NAV munkatársai Budapesten. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az elmúlt időszakban
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mintegy 1200 esetben találtak és foglaltak le a megengedett mennyiségen
felüli, különféle dohányterméket az Európai Unión kívülről érkezett utas- és
áruforgalomban. A feladott küldemények és az utasok poggyászainak ellenőrzésekor előkerült megközelítőleg 200 millió forint értékű cigarettát, szivart
és elektromos cigarettatöltő-folyadékot a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
telephelyén égették el, ami hőenergiaként hasznosult.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
Márciusban megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Raffai
Gellért „A pszichoaktív szerfogyasztás szakaszai, avagy mit jelent a drogkarrier?” címmel írt tanulmányában az olvasók arról olvashatnak, hogy a pszichoaktív szereket sosem használó személy milyen módon juthat el a szerfüggőség
állapotáig. A tanulmányban ismertetésre kerülnek azok a szakaszok, amelyek
a problémás használat irányába vezethetnek. Az „Egészségügyi és társadalmi
válaszok a kábítószer-problémákra: európai útmutató 2021-re – Opioid-használat” című, Dr. Szabó Írisz szerzőségével íródott recenzió az azonos címmel
megjelent, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja
(EMCDDA) által kiadott opioid-használatról szóló mini útmutatót foglalja össze.
Humli Viktória „A gyógyszerek nem orvosi felhasználása: egészségügyi és
társadalmi reakciók” című recenziójában pedig a gyógyszerek nem orvosi
jellegű használatáról szóló EMCDDA miniútmutató tartalmát ismerteti. Baráth Noémi Emőke az „Opiátokkal kapcsolatos halálesetek: egészségügyi és
társadalmi válaszok: Az EMCDDA rövid szakmai kézikönyve” című, szintén
EMCDDA miniútmutatót foglalta össze recenziójában. A 2021-ben megjelent
és a mai napig folyamatosan bővülő EMCDDA miniútmutatók foglalkoznak a
drogfogyasztási mintázatoktól elkezdve, a kockázati csoportokon át, a drogfogyasztást érintő ártalmakkal is.
A Magyar Drogfigyelő aktuális lapszámai itt olvashatók:
https://drogkutato.hu/drogfigyelo
Drogradar
A „Drogradar” rovatunkban heti rendszerességgel tekintjük át a kábítószerrel
kapcsolatos magyar és nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a
Belügyi Szemle olvasói számára.
Február 2-án a VIII. kerületben egy gyanúsított a rendőrök érkezésekor a vécén próbálta lehúzni a marihuánát, sikertelenül. A Terrorelhárítási Központ és
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a rendőrség helyi szervei összehangolt akciót végeztek 2022. február 2-án, és
három dílert elfogtak, valamint három kilogramm kábítószergyanús anyagot és
kábítószer-kereskedelemre utaló eszközöket foglaltak le Zalában. A Bács-Kiskun
megyei Mélykúton fényes nappal támadt kerékpározó nőre egy férfi, a támadónál házkutatáskor egy kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. Hatvani
nyomozók február 8-án őrizetbe vettek egy 26 éves petőfibányai férfit, akitől
közel 700 gramm kábítószernek minősülő növényi származékot foglaltak le.
Dusnokon 13 tő vadkendert és szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök. A Nemzeti Nyomozó Iroda három férfivel szemben folytat büntetőeljárást
új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt, akik egy borsodi településen terjesztőhálózatot alakítottak ki. 2022. február 18-án éjszaka a főváros V., VI. és VII.
kerületében hajtott végre átfogó ellenőrzést a Budapesti Rendőr-főkapitányság
és társhatóságai, és a nagylétszámú, komplex ellenőrzések során csaknem 800
főt igazoltattak, melyből 30 főt elfogtak, ebből 15 személy kábítószer-birtoklás
miatt került előállításra. Február 14-én hajnalban 330 gramm, kapszulába csomagolt kokaint találtak egy Belgiumból Budapestre érkező nigériai állampolgár hasüregében. Budafokon 43 tőből álló marihuánaültetvényt találtak egy 26
éves egyetemista otthonában. Rendszeresen küldte a fővárosba amfetaminért
két ismerősét egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható nő, aki aztán Békéscsabán árulta a kábítószert.
Európa. Az Európai Bizottság február elején tette közzé a kábítószerek hatásáról szóló legutóbbi Eurobarométer-felmérés eredményeit, melyben a magyar
embereket is kérdezték. A legtöbb országhoz és az EU átlaghoz képest pozitívabban értékeltük az országban jellemző kábítószereket érintő helyzetet. Skócia a
jogi akadályok ellenére is igyekszik biztonságos fogyasztói szobákat kialakítani. A koronavírus-járvány idején 21 százalékkal nőtt a rendőrség által végrehajtott kábítószer-lefoglalások száma Angliában és Walesben. Spanyolországban
fogták el azt a szlovén kábítószer-kereskedőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy
heroincsempész-hálózatot működtetve több száz kilogramm heroint szállított
Iránból Szlovéniába. A németországi Weidenben nyolc ember kapott mérgezést egy üveg pezsgőtől, mely jelentős mennyiségű MDMA-t tartalmazott, és
egyikük a helyszínen életét vesztette.
Amerika. Mississippi a 37. állam, amely legalizálja az orvosi marihuánát. Öt embert találtak holtan egy coloradói lakásban, ahol feltehetően egy drogparti vált
végzetessé. A támogatók továbbra is szorgalmazzák, hogy Alabama csatlakozzon
azokhoz az államokhoz, amelyek dekriminalizálták a kis mennyiségű marihuána birtoklását, de az állam szenátora elismerte, hogy az intézkedés kilátásai
a választási évben nem a legjobbak. Egy új, 14 résztvevős, alkoholbetegséggel
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összefüggő pszichoterápiás kezelés vizsgálatai szerint az MDMA nem okoz „másnapot”, feltéve, ha azt nem rekreációs céllal, hanem szigorú klinikai körülmények között alkalmazzák. A marylandi törvényhozók február végén lefektették
a rekreációs marihuána legalizálásának alapjait.
Ázsia. A kuvaiti vám Légi Szállítmányozási Osztálya által lefoglalásra került
négy postai csomag, mely az Egyesült Államokból és Kínából érkező marihuánát és Lyrica nevű gyógyszert tartalmazott.
Afrika. Vlagyimir Putyin arcával díszített, kilós hasistömböket találtak a líbiai
tengerparton, amelyek valószínűleg egy elsüllyedt hajó rakományaként sodródhattak partra.
NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Szolidaritás
Ezzel a címmel ajánlott témát a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem másodéves hallgatóinak, konkrétan egy pályázat keretében, az elmúlt esztendő szeptemberében. Az NBT együttműködik az
intézménnyel egyéb vonatkozásban is, ám most kifejezetten az animációt tanuló hallgatók kreativitására voltunk kíváncsiak, s nem csalódtunk. Változatos
művek születtek, az 5–10 perces kisfilmek megmutatják mit jelent a mai nemzedék számára a szolidaritás, s az alkotások hűen tükrözik fiatalos látásmódjukat, sajátos, de mindenképp prevenciós felfogású megközelítésüket. Rendkívül
érzékletesen mutatják be például az átlagtól eltérő testi adottságok megélését,
a gyász feldolgozásának apokalipszisét vagy a mentális betegségekkel küzdők
hétköznapi problémáit. A hét etűdből álló sorozat az NBT honlapján megtekinthető, az alkotókkal készült rövid beszélgetésekkel együtt.
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AZ ÁPRILISI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Zsiros Bettina „Túlbizonyítás mint az igazságkeresés egy anomáliája a büntetőeljárásban” című tanulmányában elemzés formájában bemutatja a büntetőeljárásbeli igazságkeresés, azaz a tényállásmegállapítás egyik diszfunkciójaként érvényesülő túlbizonyítás esetköreit a büntetőeljárás bírósági szakaszában. A szerző célja annak bemutatása, hogy a túlbizonyítás problémaköre
jóval összetettebb, mint pusztán praktikus kérdés.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.1  

Tihanyi Miklós és Papp Dávid „A körzeti megbízotti szolgálat története 2.
A kezdetektől a rendszerváltozásig” című, a márciusi számunkban megjelent
cikkük folytatásában kérdésként fogalmazzák meg, hogy a vizsgált harminc év
során hogyan változott a körzeti megbízotti szolgálat eredményessége, feladatés együttműködési rendszere, valamint az ahhoz biztosított munkafeltételek,
és az azzal szemben támasztott elvárások, követelmények köre, és milyen okok
álltak ezek hátterében. A szerzők igyekeznek választ találni arra a kérdésre is,
hogy a körzeti megbízotti szolgálat 21. századi eredményeit, illetve társadalmi
megítélését milyen történelmi tényezők alakították, befolyásolták.  
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.2

Fórizs Sándor „Egy PhD-dolgozat megvédése, és az esemény háttere” című
munkájában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola első megvédett tudományos dolgozatát, annak
elkészítőjét, és a doktori iskola működésének hátterét mutatja be. Az olvasó
megismerheti egy doktori iskola, egy tudományos műhely létrehozásának
számos nehézségét, különleges feltételeit. A szerző visszatekint azokra a kezdeti, a doktori iskolát alapozó munkákra, amelyeket még az egykori jogelőd
Rendőrtiszti Főiskolán végeztek el az iskola későbbi alapítása és működése
érdekében.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.3

Lippai Zsolt „A rendőrtiszthelyettes-képzés múltja és jelene” címmel írt tanulmányában kifejti, hogy az állampolgárok első sorban a rendőri tevékenység képzeletbeli gerincét alkotó tiszthelyettes állománnyal kerülhetnek napi
szintű, közvetlen kapcsolatba. Az intézkedések során szükséges, arányos, jog- és
szakszerű döntéseket kell hozni, melyek egyik elengedhetetlen alapfeltétele a
megfelelő szintű alapképzés, a folyamatos képzés, továbbképzés, az ismeretek
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szinten tartó fejlesztése. A tanulmány célja a sokak által kevéssé ismert rendőrtiszthelyettes-képzés múltjának és jelenének bemutatása.  
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.4

Merkl Zoltán „A rendészet szerepe és feladatai az állam »külső« védelmében” című írásában kifejti, hogy a rendvédelmi szervek fő feladata a közrend,
közbiztonság fenntartása, biztosítása, ezen fenyegető helyzetek elhárítása. A
rendet a külső veszéllyel szemben is védeni kell. A műben a határvédelmi feladatot ellátó német-magyar rendőri tevékenység kerül bemutatásra, a közös
vonások és különbségek bemutatásával.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.5

Szigeti Ákos „Szövegbányászat a dark neten: rendészettudományi alkalmazások” című tanulmányában bemutatja, hogy a kibertér felhasználói tömérdek elemezhető szöveges adatot hoznak létre, ahogy a látható (surface) weben,
úgy a láthatatlan (deep) weben, és azon belül az anonimitásra épülő dark net
platformjain is. Az illegális kereskedelmi tevékenységet (is) végző dark netes
kriptomarketek élete jellemzően a rendvédelmi szervek beavatkozásával, bezárással végződik, ahogy történt az a Silk Road nevű kriptomarkettel is 2013-ban.
A bezárásokat követő felhasználói aktivitás trendjeit elemző topikmodellezési
eljárások segítséget nyújthatnak e rendészeti beavatkozások értékelésében. A
tanulmány e példák bemutatásával a szövegbányászat mint kutatási módszer
rendészettudományi kiaknázásában rejlő lehetőségeket világítja meg.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.6

Vájlok László szerző „A rendészet egyedi megjelenése különböző országokban” című írásában kifejti, hogy a 20. század végére tehető annak a módszernek az elterjedése, amely a forgalomban lévő pénzérmék segítségével hozza
közelebb a mindennapok embereihez a rendészeti szervet és annak munkáját,
legyen az a rendőrség, a tűzoltóság, a csendőrség vagy összességében a rendészeti tevékenység. Jelen írás minden földrészre kiterjedően egy-két példával
illusztrálva kívánja a fenti kommunikációs tevékenységnek a gyakorlatát bemutatni. A bemutatáshoz a saját vonatkozó gyűjtemény értékelésén túl a szerző
néhány jelentősebb katalógus iránymutatásait is figyelembe vette, illetve az
egyes országok hivatalos pénzverdéinek információira is támaszkodott.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.7

Fibiné Babos Barbara szerző „A mentális egészség relevanciája a rendészeti
felsőoktatásban” című cikkében a mentális egészség fogalmi meghatározásai
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mellett, a rendészeti felsőoktatás specifikus jellemzőinek lényeges elemeit mutatja be. A mentális egészséget a rendészeti felsőoktatásban részt vevő
hallgatók szempontjából közelíti meg a szerző, és kihangsúlyozza a mentális
egészség fejleszthetőségét, valamint egyes pozitív pszichológiai aspektusait.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.8

Április hónapban – idén első alkalommal – jelentkezik a Nemzetközi Rendészeti Figyelő immár ötödik száma. Korinek László és Finszter Géza professzor
urak szerkesztésében a Rendészettudományi Doktori iskola doktoranduszai
tollából származó közös szerzőségű cikk célja ezúttal a rendészeti igazgatás
külföldi szakirodalmából olyan témákat felvillantása, amelyek részben működési és szervezeti kérdések, részben pedig hagyományosnak mondható
kriminológiai tematikák.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.9

Kitekintés rovatunkban Mogyoródi Gergely szerző a „Rendőrkiválasztás
Bajorországban és a különböző német tartományokban” címmel írt tanulmányában a hivatásos állományú rendőrök kiválasztásával foglalkozó hazai
szakirodalom bővítésére, a bajor és az egyes német tartományok tanulmányozására, valamint bemutatására vállalkozik.  
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.10

Április havi könyvismertetésünket Dános Valér, Varga Anita és Szabó Csaba szerzők jegyzik „Sallai János: A rendészettudomány etablációja és akkreditációja Magyarországon című könyvéről, kiemelten a rendészetelméleti
szakmai folyóiratok hatása a rendészettudomány kialakulásával foglalkozó
fejezetekre” címmel. A könyvismertetés célja, hogy rövid, tömör formában bemutassa a rendészettudomány hazai elfogadtatásával és akkreditációjával foglalkozó, történészi szemlélettel megírt könyvet a Belügyi Szemle olvasói számára.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.11

Március havi interjúnkat Dános Valér főszerkesztő készítette „Út az állatorvosi műtőasztaltól a belügyi oktatási főszemlélőségig” címmel a 75 éves prof.
dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy úrral.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.4.12

Megjegyzés: A cikkekre mutató URL linkek a Belügyi Szemle 2022/4. számának OJS rendszerben történő közzétételét követően kerülnek aktíválásra.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Dr. Kertész Imre-díj elismerés
A rendészettudományokban elért eredményeiért Dr. Kertész Imre-díj elismerésben részesült Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus. A díjat
a hazai rendészettudomány elméleti és gyakorlati alkalmazásában kifejtett
kiemelkedő tevékenységért adományozza a Magyar Rendészettudományi
Társaság Elnöksége által három évenként választott Kuratórium.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/02/18/eredmenyes-evet-zart-az-mrtt   

155 éve alapították a Magyar Királyi Pénzügyőrséget
Együtt emlékeztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelenlegi vezetői és
munkatársai, a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége jelen lévő tagjai és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pénzügyőr tisztjelöltjei arra, hogy Lónyay
Menyhért akkori pénzügyminiszter 155 éve, 1867. március 10-én adta ki 1. számú körrendeletét. A rendelet megalapozta a kiegyezéskori modern adóztatás
jogszabályi hátterét, létrehozta a magyar királyi felügyelőségeket és alárendeltségükben az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetét, kötelezővé
tette a pénzügyigazgatásban a magyar nyelv használatát.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/10/155-eve-alapitottak-a-magyar-kiralyi-penzugyorseget

Net(védelem) nélkül semmi sincs
Infokommunikáció nélkül nehéz elképzelni az életünket a 21. században, hiszen
az internet nélkül ma már fiziológiai szükségleteinket sem tudjuk kielégíteni,
ám az ezeket biztosító infrastruktúrák masszív támadásoknak lehetnek kitéve.
A kiberbiztonság és kiberhadviselés aktuális kérdéseiről a Ludovika Szabadegyetem előadásán beszélt Kovács László dandártábornok, a Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára és a Magyar Honvédség Parancsnokságának kibervédelmi szemlélője. A kibertér definíciója kapcsán beszélt arról is,
hogy minden társadalmi és gazdasági folyamat ezeken a globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő elektronikus információs rendszereken
keresztül zajlik, a kiberbiztonság pedig a kibertérben keletkező „kockázatok
kezelésére alkalmazható politikai, jogi, gazdasági, oktatási és tudatosságnövelő,
valamint technikai eszközök folyamatos és tervszerű” alkalmazását jelenti. Az
előadáson szó volt a világban nagy port kavaró kibertámadásokról is.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/03/09/netvedelem-nelkul-semmi-sincs
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Hatékonyak a lovasok a határvédelemben
Eredményesen és hatékonyan veszik ki részüket a határvédelmi feladatokban
az OPSZ Lovas és Kutyás Tagozatának lovasai Békés megyében. Számítanak a
munkájukra és jelenlétükre a határvédelmi feladatokban – foglalta össze Pécsi Kriszta lovas polgárőr, a Gyulai Polgárőr Egyesület tagja. – Lehetőségeikhez
mérten részt vállalnak ebből a fontos munkából, mind önállóan, mind pedig a
társhatóságokkal közösen látnak el szolgálatot. A terepen elsősorban ott vannak jelen, ahol más szolgálati nem – gyalogos, gépkocsizó – nem vagy csak nehezen tud közlekedni. Szerencsére a megfelelő technika is segítségükre van
a feladatellátásban, hiszen éjjellátókkal és drónokkal is fel vannak szerelve a
rendőr kollégák, így a lovasok is könnyebben tudnak a területen mozogni –
magyarázta a lovas polgárőr.
Forrás: https://www.opsz.hu/bekes-megye/hatekonyak-a-lovasok-a-hatarvedelemben   

Március 1-től módosultak a Büntető Törvénykönyv bűnhalmazatra
vonatkozó általános részi szabályai
Március 1-től módosultak a Büntető Törvénykönyv bűnhalmazatra vonatkozó
általános részi szabályai. A bűncselekménytan alapszabályai körébe tartozó
bűnhalmazati előírás 1978 óta változatlan volt. A bűnhalmazat meghatározása a bűncselekménytan alapvető, kardinális jelentőségű rendelkezései közé
tartozik. A törvény e kérdésben – a jelentősége ellenére – mindig is rendkívül
lakonikus szabályt tartalmazott csak (vagy 1961 és 1978 között még azt sem), a
bűncselekményi egység és többség dogmatikai tételeinek alakítása alapvetően a joggyakorlatra és a jogtudományra hárult. Ezért is mindenképpen nagy
horderejű változásnak kell tekinteni, hogy 1978 után először 2022. március
1-i hatállyal változtak a Btk. általános részének bűnhalmazati előírásai. A miniszteri indokolás az új rendelkezés beiktatásának indokaként első helyen azt
emeli ki, hogy a joggyakorlatban többféle eltérő, és esetenként ellentmondó
megközelítés született abban a kérdésben, hogy a több részcselekményt egységbe foglaló bűncselekmények esetén mi az a végső időpont, amelytől az
újabb részcselekmények már nem tartoznak a bűncselekmény egységébe, az
egységképző hatás megszűnik, és a további cselekmények már külön bűncselekményként halmazat megállapítását vagy újabb elítélést tehetnek lehetővé.
Az igen részletes indokolástól eltekintve néhány gyakorlati példán keresztül
szemléltetik a változás jelentőségét.
Forrás: https://jogaszegylet.hu/jogelet/marcius-1-tol-modosultak-a-bunteto-torvenykonyv-bunhalmazatra-vonatkozo-altalanos-reszi-szabalyai
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BIZTONSÁGI KISOKOS
Gyakran javasolják, hogy kizárólag megbízható forrásból telepítsünk alkalmazásokat eszközeinkre, ami Androidos készülékek esetén a Google hivatalos alkalmazásboltját, a Play Store-t jelenti. A Google Play Store szigorú
biztonsági szabályokkal felügyeli az alkalmazásokat, és ha mégis beszivárog egy-egy rosszindulatú program, mind a rendszer, mind pedig a biztonsági
kutatók hamar felfedezik és eltávolítják a káros appokat.
Bár az Android felhasználóknak lehetőségük van más forrásokból is, úgynevezett harmadik féltől származó alkalmazások letöltésére, nem biztos, hogy megéri a kockázatot, hiszen így fennáll az esélye, hogy az app telepítőjével – vagy
ehelyett – egyéb káros programok is települnek az eszközre. Hogy mindezt
elkerülhessük, módunkban áll kikapcsolni az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését az alábbiak szerint.
Android 8 és ennél újabb verzió esetében:
• Lépjünk a Beállítások » Biztonság » További beállítások » Külső forrásokból származó alkalmazások telepítése menüpontba!
• Tekintsük át a listát, és keressük meg azokat az alkalmazásokat, ahol engedélyezve van az alkalmazások telepítése opció!
• Kattintsunk rá az alkalmazásra, és tiltsuk le az engedélyt!
(Megjegyzés: Az Android különböző verzióin az egyes beállítások eltérő menüpontokban is lehetnek.)
Mi a teendő, ha a hivatalos alkalmazásboltban nincs fent az az alkalmazás,
amire szükségünk van?
• Keressünk alternatív megoldásokat, amik elérhetőek a Play Store-ban! Még
az is előfordulhat, hogy olyan appot találunk, ami jobban megfelel az igényeinknek.

2022. április

13

Belügyi Szemle Hírlevél

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Portrék a Magyar Tudományos Akadémia
tagjairól I.
Az 1825/1827. évi pozsonyi országgyűlés alsó táblájának 1825. november 3-án tartott kerületi ülésén megalapították a Magyar Tudós Társaságot, amelyet 1845
óta neveznek hivatalosan Magyar Tudományos Akadémiának. Az 1827. évi XI. törvénycikk „A hazai nyelv
művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar
akadémiáról” képezte az Akadémia létrehozásának
jogi alapját. A kiemelkedő magyar (magyarországi)
és külföldi levelező, rendes, tiszteleti (tiszteletbeli) és
igazgató (igazgatótanácsi) tagok életét és munkásságát bemutató Portrék a Magyar Tudományos Akadémia tagjairól I. című munka reményeink szerint egy
új kiadványsorozat első kötete, amely hiánypótló, így a Magyar Tudományos
Akadémia falain kívül is joggal tarthat számot nagy érdeklődésre.
A kötetben kiemelkedő, többségükben hazai (magyarországi), a jogtudomány,
s ezen belül a római jog, a kánonjog, a jogtörténet, a magánjog, a nemzetközi
köz- és magánjog, a jogbölcselet (jogfilozófia), a közjog (korabeli kifejezéssel
élve államtudomány), illetve alkotmányjog, a közigazgatási jog, a büntetőjog,
az eljárásjogok, továbbá a közgazdaságtudomány, a statisztika és a szociológia
területén maradandó életművet hátrahagyó, kimagasló jelentőségű művelőinek életrajza és sok esetben nemzetközileg is ismert és nagyra értékelt munkásságának átfogó, értékelő jellegű elemzése kapott helyet.
Nyelv
Magyar

Kiadó
Akadémiai Kiadó

Terjedelem
180 oldal

ISBN
978-963-454-705-1

Megjelenés éve
2021

Forrás: https://mersz.hu/hamza-portrek-a-magyar-tudomanyos-akademia-tagjairol-i

A láthatatlan emberek
Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon
„Az emberkereskedelemről több évtizede, főként a napi politika szintjén,
több szó esik, mint a tudományos kutatásokban. Ennek oka nem pusztán a
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kutatás tárgyához való nehézkes hozzáférés, de a
téma ideológiai és politikai túldimenzionáltsága is.
A szerző monográfiája erre a bonyolult, a valóság
és az elérni kívánt célok között feszülő kontrasztra
hívja fel a figyelmet. Azaz arra, hogy az emberkereskedelem – legalábbis az, amit ezen a politika, az
ideológia és a tudomány ért – másként jelenik meg
a nemzetközi szervezetek elvárásai, ajánlásai, jogszabálytervezetei szövegkörnyezetében, mint a tudományos (ideológiamentes) kutatásokból levonható
következtetésekben.
Windt Szandra munkája ezt az eltérést láttatja, ráirányítva a figyelmet
arra, hogy az ember-kereskedelemről alkotott politikai, ideológiai elvárások, vágyak, képzetek mennyiben határozzák meg a jelenség megítélését,
kezelését, jogi szabályozását, és térnek el a valóságban megmérhető, megjelenő formáktól. Ez a nézetkülönbség megnehezíti a jelenség értelmezését,
de legfőképpen kezelését, javítását.”
Dr. Tamási Erzsébet PhD
Szerző: Windt Szandra
Nyelv
Magyar

Kiadó
Országos Kriminológiai
Intézet

Terjedelem
240 oldal

ISBN
978-963-7373-30-5

Megjelenés éve
2021

Forrás: https://www.okri.hu/index.php/publikacio/egyeb-kiadvanyok/okri-kotetek

Komplementer rendészet
A biztonság megteremtése rendkívül komplex, szerteágazó tevékenység, amelyben az állam erre felhatalmazott szervei, a rendvédelmi szervek, a rendvédelmi
feladatokat is ellátó szervek és az önkormányzatok
mellett fontos szerepet kapnak a magánbiztonsági vállalkozások, valamint a civil önvédelmi szervezetek is.
Nevezhetjük ezt komplementer rendészeti rendszernek, amelyben az állami szervek tevékenységét piaci
és civil szerveződések egészítik ki, támogatják, segítik.
Az elmúlt három évtizedben jól érzékelhető az a globális tendencia, amelyben a
rendőrség mellett egyenrangú partnerként lépnek fel, és egyre meghatározóbb
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szerepet töltenek be az említett tehermentesítő rendészeti szereplők, és minden korábbinál jobban felértékelődik a hatékony és valós együttműködés.
Jelen monográfia átfogóan kívánja bemutatni a rendészet komplexitását: nem
pusztán a rendőrségre mint kulcsszereplőre, hanem a korábban kevésbé kutatott szereplőkre is fókuszál
Szerző: Christián László
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
256 oldal

ISBN
978-963-531-686-1

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/komplementer-rendeszet

FOLYÓIRATOK
Police Practice and Research 2021/7.
Daniela Gutschmidt & Antonio Vera: Szervezeti kultúra, stressz és megküzdési stratégiák a rendőrségen: empirikus vizsgálat
Ez a tanulmány a szervezeti kultúra, a stressz és a megküzdési stratégiák közötti
összefüggéseket vizsgálja a rendőrségi szervezetekben. Egy online felmérésben 152 német rendőr írta le munkacsoportját a stresszorok (például túlórakövetelmények, traumatikus események), a megküzdési stratégiák (például
edzés, alkoholfogyasztás) és a közös értékek (például férfiasság, szolidaritás)
szempontjából. Többszörös regressziós modelleket teszteltek, hogy megvizsgálják a) a stressz hatását a rendőrségi kultúrára, és b) a stressz és a rendőrségi
kultúra hatását a megküzdésre. A konzervatív-férfi kultúra erősebb a magas
operatív stresszel járó munkacsoportokban. A maladaptív megküzdés előrejelzői a szervezeti stressz és a konzervatív-férfi kultúra. A szorgalmi kultúra
negatívan kapcsolódik a maladaptív megküzdéshez. Összességében a tanulmány azt jelzi, hogy a rendőrségi kultúra függ a munkacsoport összetételétől
és stressz-szintjétől, és befolyásolja a rendőrök stresszel való megküzdésének
módját. A tanulmány fő korlátja az ok-okozati összefüggés nem egyértelmű
iránya. A szerzők eredményei azonban jelentős hatással vannak a rendőrségen belüli vezetésre és pszichológiai beavatkozásra.
Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2021.1958683
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Nemzetbiztonsági Szemle 2021/3. szám
Lendvai Tünde – Krasznay Csaba: A SARS-CoV-2-vírus okozta fertőzés
terjedését nyomon követő és karanténellenőrző applikációk
A koronavírus-applikációk, vagyis a kontaktusok nyomon követését és a karanténszabályok távoli ellenőrzését lehetővé tévő okostelefonos megoldások a
világ számos államában strukturális elemét képezik a pandémia miatt szükségessé váló válságkezelési gyakorlatnak. A tanulmány a Kínai Népköztársaság
és a Koreai Köztársaság által alkalmazott koronavírus-applikációk, és kiegészítő, IT-re támaszkodó adminisztratív intézkedések bemutatásával és értékelésével javaslatokat fogalmaz meg Magyarország számára a technológiai alapú
válságkezelési mechanizmusok integrálhatóságára vonatkozóan. A kutatás
bemutatja a hazánkban elérhető alkalmazások körét, valamint a magán- és állami szféra fejlesztéseinek markáns jellemzőit, majd sorra veszi a kontaktuskövetési rendszer kialakítására irányuló európai uniós adatvédelmi előírásokat.
Végül a koronavírus-alkalmazásokban rejlő további, hazánk számára a jövőben
kiaknázható lehetőségek és felhasználási metódusok bemutatására kerül sor.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5594/4743

Magyar Rendészet 2021/4. szám
Gyaraki Réka – Dobó Judit: A mesterséges intelligencia egyes felhasználási lehetőségei a rendvédelmi területeken
Mindannyian hallottunk már a mesterséges intelligenciáról, de csak kevesekben realizálódik, mennyire átszövi és meghatározza korunk technológiai fejlődését. Azonban a népszerű gazdasági és tudományos érdekek mellett legalább
olyan fontos, hogy a közbiztonság terén is hasznos szolgálatot tegyen. Jövőbeli
hasznosítása ugyanakkor komoly kihívások elé állítja mind a rendvédelmi területet, mind pedig a jogalkotást. Az, hogy ezeket a kihívásokat miként lehet
majd leküzdeni, az elkövetkező idők legfontosabb kérdése lesz.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5491/4867
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MÁJUSI ELŐZETES
A májusi lapszámba tervezett cikkek:
Budavári Árpád: Absztrakt rendőrség. Jan Terpstra, Nicholas R. Fyfe és Renze
Salet: The Abstract Police: A conceptual exploration of unintended changes
of police organisations című tanulmányának ismertetése
Czenczer Orsolya: Pandémia a büntetés-végrehajtásban. Nemzetközi elvárások
és ajánlások a szabadságelvonás végrehajtásával foglalkozó intézetek esetében
Erdélyi Ákos: Kriminalisztikai pszichológia: hogyan segíthet a pszichológia a
bűnüldözésben?
Fázsi László & Fekete Magdolna: Kegyeleti kérdések a büntetőjogban
Fliegauf Gergely & Sófi Gyula: Gondolatok a gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzussal (CSA) kapcsolatban. Néhány kriminológiai és pszichodinamikus következtetés nemzetközi szakirodalmak alapján
Korinek László: Requiem egy álomért
Major Zsolt & Kovács Tibor: A vagyonőrök alkalmassági vizsgálatának koncepciója
Petrétei Dávid: Nyomelmélet és nyomtan a 21. században
Sallai János & Borszéki Judit: A nemzetközi rendőri együttműködés kezdetei
Teknős László & Ambrusz József: Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi szakpolitikájának bemutatása
Tihanyi Miklós & Papp Dávid: Körzeti megbízotti szolgálat története 3.
A rendszerváltozástól
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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 jobbra fordulását 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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