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ELŐSZÓ
„Sok van mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”
Szophoklész
Kedves Olvasó!
Május van, a tavasz utolsó hónapja, küszöbön a nyár. Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra megállapíthatjuk, hogy bizony mozgalmas hetek, hónapok vannak mögöttünk. Sok mindent éltünk túl, sok mindent kellett elszenvednünk,
sok olyan dolog történt határon innen és túl, amely megváltoztatta az életünket, amelynek eredményeképpen hétköznapi életünk sem lesz már olyan, amilyen azelőtt volt. Több választásunk is van: kesergünk az elveszett időkön vagy
megpróbáljuk a változások szelét befogni a vitorlánkba és boldog, sikeres életet
kezdeni. Az ember a legcsodálatosabb teremtmény a Földön, ahogyan az ókor
egyik legnagyobb bölcse, Szophoklész is fogalmazott. Hogyne lenne képes a
legnagyszerűbb lény arra, hogy újból és újból alkalmazkodjon a megváltozott
körülményekhez és kihozza a kialakult helyzetből a legtöbbet. A tavasz nemcsak a jóidőt hozta magával, de újból átélhettük, átélhetjük a személyes jelenléttel megrendezett események, konferenciák, tudományos rendezvények
adta élményt. Április, május hónapban egymást érték, érik az érdekesebbnél
érdekesebb tudományos konferenciák. Élen jár az események szervezésében
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, de többek között a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága is készül tudományos konferenciával. Szeretnénk
megragadni az alkalmat és hírlevelünkben is köszönteni az idén 40. születésnapját ünneplő Börtönügyi Szemlét és annak valamennyi munkatársát.
Szerkesztőség

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
A rendszerváltás hatása a rendészetre
2022. április 13-án a fenti címmel megrendezésre került tudományos konferencián Szerkesztőségünk több munkatársa is részt vett, ahol történelmünk
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egyik legjelentősebb eseményének hatását elemezték, mutatták be a felkért
előadók. Dr. Christián László r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke, a rendszerváltozás idejében országos rendőrfőkapitányként volt aktív
részese az eseményeknek. Előadását, korabeli visszaemlékezéseit óriási érdeklődés fogadta. Dr. Sabjanics István ny. rendőr dandártábornok mint az egykori
Kormányőrség parancsnoka tartotta nem kevésbé érdekfeszítő előadását. Dr.
Blaskó Béla ny. r. rendőr vezérőrnagy a rendészeti felsőoktatás fejlődésének
főbb állomásait mutatta be, személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal.
Köszöntjük a 75 éves Janza Frigyes ny. rendőr dandártábornokot, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélőjét, akinek a neve és munkássága nem választható el a magyar rendészeti oktatás, a rendőrtisztképzés és a rendészettudomány alakulásától, tevékeny alakításától. Aki mind a mai napig szívén viseli
és aktívan segíti az újabb generációk képzését és az oktatási rendszer korszerűsítését is egyben.
Kedves Tábornok Úr!
A Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben még nagyon sokáig! Sok boldogságot kíván a Belügyi Szemle Szerkesztőségének valamennyi munkatársa.

NAV-HÍRADÓ
98 milliót érő hamis rakomány
A pénzügyőrök egy cseh járművet ellenőriztek az M1-es autópálya hegyeshalmi
szakaszán.  A raktér átvizsgálásakor több
mint négyezer üveg különféle márkajelzésű (Chanel, Dolce Gabbana, Lacoste stb.)
parfümöt, valamint több száz napszemüveget és övet találtak. Az előzetes szakértői
vélemény szerint valamennyi hamisítvány,
amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A 98 millió
forint értékű árut lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette
miatt feljelentést tettek.
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Különleges küldetés: megalakult a NAV Mesterséges Intelligencia
Munkacsoport
Különleges küldetést teljesít a NAV Mesterséges Intelligencia Munkacsoport
(MIMCS), amely március 29-én tartotta alakuló ülését. A NAV egyedülálló
adatvagyonának értékére épülő kutatásokat végez a jövőben a frissen alakult
MIMCS. A februári kormányhatározat alapján a cél a NAV adatvagyonában
meglévő értékek kiaknázása, és ennek révén a tudományos módszertanok
és az adózási, adóztatási tapasztalatok szinergiájának kihasználása. Feladatai
között szerepel egyebek mellett egy javaslat kidolgozása a szemantikus adatvagyon-kataszterre, valamint a gépi tanuláshoz szükséges címkézés módszertanára. Ugyancsak részei a küldetésnek a tanító algoritmusokkal kapcsolatos
vizsgálatok, a validálási módszertan kidolgozása és a nem kontrollált gépi tanulás fejlesztése. A MIMCS a jövőbeni eredményeket nyilvánosságra hozza. A
munkába a NAV mellett bekapcsolódnak többek között minisztériumok (PM,
ITM, BM, MK), a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, a Központi Statisztikai Hivatal, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, valamint a Nemzeti
Adatgazdasági Tudásközpont, a Digitális Jólét Program munkatársai és külső
szakértők is. A testület elnöke Magyar Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense. Az alakuló ülésen Vágujhelyi Ferenc, a NAV-ot
vezető államtitkár, a munkacsoport állandó tagja úgy fogalmazott, ez egy multidiszciplináris munka, számos tudományág együttműködésére van szükség.
– Azért jó, hogy a NAV-ban jöhetett létre ez a munkacsoport, mert itt rengeteg
nagy pontosságú, validált adat van, amit egységes azonosítókon tartunk nyilván,
így nem kell bonyolult kriptográfiai rendszereket létrehoznunk azért, hogy az
elemezhetőség fenntartása mellett is garantáljuk a kutatott anyag anonimitását. A lehetőségek óriásiak, ezekben persze az adatvédelem egy szükséges
és indokolt korlát. Fontos, hogy amit most felépítünk, amilyen eszközt a kutatók és döntéshozók kezébe adunk azt a társadalom ne fenyegetésnek, hanem
segítségnek lássa. A világot akkor tesszük jobbá, ha ezt az eredményt majd a
gazdálkodók és a polgárok tapasztalata is megerősíti – mondta a NAV vezetője.
Vádemeléssel zárult a borsodi bűnszervezet ügye
A költségvetésnek több mint négymilliárd forint kárt okozó borsodi bűnszervezet ügyét vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek a NAV. A gyanú szerint egy Miskolc környéki férfi legális üzleteinek bevételeit csökkentette az
általa létrehozott cégháló fiktív számláival. A strómanok vezette kamucégek
valós tevékenységet nem végeztek, a nekik – teljesítés nélkül – átutalt összegek
végül készpénzben a bűnszervezet irányítójához kerültek vissza. A bonyolult
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hálózatot irányító bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban a NAV miskolci nyomozói összesen húsz helyszínen foglaltak le nagy mennyiségű készpénzt, ingatlanokat és bankszámlapénzt. Zár alá vették továbbá a gyanúsítottak,
illetve az érintett cégek ingatlanvagyonát, valamint hat gazdasági társaság jegyzett alaptőkéjét. Összesen másfél milliárd forintnyi vagyont sikerült vagyonbiztosítással vis�szaszerezni a bűnszervezettől.
A NAV vádemelési javaslattal
küldte meg a nyomozás iratait
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Főügyészségnek. A 11 gyanúsított bűnszervezetben elkövetett
költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt akár húsz
évet is kaphat

A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
Megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Dr. Szabó Írisz a „Csodaszer vagy veszélyes drog? – A Janus-arcú marihuána” címmel írt tanulmányában az olvasók a kannabisz-használat lehetséges pozitív és negatív következményeiről olvashatnak. A tanulmányban részletes leírás található arról, hogy
az eddigi kutatások alapján milyen betegségek tüneteinek enyhítésében lehet
szerepe a kannabisznak, ezzel egyidőben bemutatásra kerülnek az okozott mellékhatások is. Az „Egészségügyi és társadalmi válaszok a kábítószer-problémákra: európai útmutató 2021-re – Polidroghasználat” című, Dr. Szabó Írisz
szerzőségével íródott recenzió az azonos címmel megjelent, a Kábítószer és
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) által kiadott
polidroghasználatról szóló miniútmutatót foglalja össze. Humli Viktória, az „Új
pszichoaktív szerek: egészség és társadalmi reakciók” című recenziójában
pedig az új pszichoaktív szerek EMCDDA miniútmutatójának tartalmát ismerteti. Az EMCDDA miniútmutatói 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
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Drogradar
A „Drogradar” rovatunkban heti rendszerességgel tekintjük át a kábítószerrel
kapcsolatos magyar és nemzetközi híreket. Ennek összegzését készítettük el a
Belügyi Szemle olvasói számára. Egy öt fős banda ellen indított eljárást a magyar
rendőrség, akik több mint négy éven át csempésztek kokaint, speedet és extasyt Hollandiából hazánkba, és virágnevekkel álcázták az illegális szereket. Egy
59 éves férfit 2022. január 11-én fogtak el otthonában, aki pincéjében illegális
kábítószert termesztett Isaszegen. Egy rózsafai és egy nagydobszai férfit 2022.
január 14-én állítottak elő, mert a gyanú szerint hónapok óta kábítószert árultak
Baranya megye több településén. Egy 39 éves gyáli férfi otthonában összesen
273 tő marihuánát foglaltak le a hatóságok. Online Chemsexről szóló szakmai
konferenciát tartottak 2022. január 24-én, melynek előadásai visszanézhetők.
itt: https://drogriporter.hu/chemsex-konferencia. Budapesten fogták el N. A.
H.-t, a német „drogbárót”. 44 kg marihuánát, 8 kg kokaint és 2,5 kg ketamint
foglaltak le Szurdokpüspökiben. 2020 óta árulta az úgynevezett biofű nevű új
pszichoaktív szert egy tápiósági férfi és párja, a rendőrök a férfit letartóztatták.
Európa. A kábítószer birtoklásával kapcsolatban előállított személyek száma
2021-ben jelentősen csökkent, miután bevezették a kannabisz-birtoklás óvatos
kezelését lehetővé tevő rendszert Írországban. Az újonnan elemzett NHS-adatok
azt mutatják, hogy az elmúlt 15 évben 777 százalékkal nőtt azoknak az idősebb
korcsoportokban megjelent függőknek a száma az Egyesült Királyságban, akik
kannabisz miatt kezelésben részesültek. Az Európai Bizottság erősebb mandátumot javasol az EMCDDA-nak. Az EMCDDA által 2022. január 20-án közzétett
új felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nőtt kannabisz- és csökkent az
extasy-használat a járvány hatására. Megjelent az EMCDDA 2022–2024 közötti
időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentuma.
Amerika. Az amerikai egyesült államokbeli Montana úgynevezett zöld megyéiben – ahol a lakosok többsége igennel szavazott – megkezdődik a marihuána rekreációs céllal történő értékesítése. 2020 júliusa és 2021 októbere között a benzodiazepinek kimutatási aránya 15 százalékról 53 százalékra nőtt Kanadában. A
kanadai Brit Kolumbiában jegyezték fel 2021-ben a legtöbb kábítószer-túladagolás
miatti halálesetet, a halálos áldozatok száma öt éven belül lényegében megduplázódott. A legalizálás első hétvégéjén 1,5 millió dollárnyi marihuánát vásároltak
Montanában. A Dutchie nevű vállalat az amerikai online kannabiszpiac több mint
40 százalékát birtokolja, mely 2021-ben csaknem megduplázta értékét. A Forbes
január 13-án publikált cikkében reflektált a médiában robbanásszerűen terjedő hírre, mely szerint egy kutatásban kimutatták, hogy a kannabisz-használat
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megvéd a COVID–19 vírusfertőzés ellen, és szakértő megkérdezésével kifejtették,
hogy nem véd a kannabisz a koronavírus ellen. Almanzar-Alba lakásában közel
10 millió adag volt elrejtve az utcára kerülő egyik legveszélyesebb illegális kábítószerből, a fentanilból. Luke Clippinger január 12-én benyújtotta az 1. képviselőházi törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a marylandi lakosok számára, hogy
a választások során döntsenek a marihuána legalizálásáról. A Science Advances
folyóiratban 2022. január 20-án megjelent tanulmány szerint a kannabidiol (CBD)
gátolja a SARS-CoV-2 fertőződést sejttenyészetekben és egerekben. Az NBC News
2022. január 30-án megjelent cikke szerint a kannabisznak a fiatalok kogníciójára gyakorolt hatásával foglalkozó korábbi kutatások új analízise azt találta, hogy
a kannabisz-fogyasztás okozta tanulási és memóriazavar hetekig is elhúzódhat.
Egy négyéves kisfiút lelőttek egy autó hátuljában 2022. január 29-én este, miközben két felnőtt marihuánát szívott az első ülésen.
Ázsia. A 2021-ben lefoglalt illegális kábítószer összesen négy tonna és 435 kilogramm volt Kambodzsában. A Brit Királyi Haditengerészet több mint egy tonna
tiltott kábítószert foglalt le csaknem 15 millió font (6,5 milliárd forint) értékben az Ománi-öbölben. Thaiföld lett az első ország Ázsiában, amely jóváhagyta
a marihuána „de facto” – azaz a gyakorlatban történő dekriminalizálását, bár a
hatóságok szürke zónát hagytak a rekreációs felhasználás körül.

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Megtartotta első idei plenáris ülését a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT),
amit nevezhetünk picit rendhagyónak is, hiszen a második részben izgalmas
workshopokat látogathattak meg a résztvevők. A felelős állattartás, prevenciós kisfilmkészítés, drogmegelőzés kulisszatitkaiba tekinthettünk be, de volt
könyvdedikálás és „kártyázás” is. Utóbbi egy vadonatúj vállalkozás: az NBT kihozta a Helló biztonság! elnevezésű bűnmegelőzési pakliját. Az edukációs kártya különböző típusú és színű lapokat tartalmaz, úgymint rendvédelem (kék),
katasztrófavédelem (piros), egészségügy (zöld), különleges egységek (sárga), és
még 28, úgynevezett küldetéskártya, valamint négy joker. A mellékelt játékszabály-ismertetőből kiderül, célunk, hogy mindenki biztonságban éljen, ne
legyen bűncselekmény áldozata, és persze elkövetője sem. Ehhez a szükséges
ismereteket szórakoztató formában lehet megszerezni, és a társasjátékban (2–6
fő játszhatja egyszerre) az győz, aki a számozott lapok alapján a legtöbb pontot
gyűjti. Fiatalok és felnőttek, családok egyaránt játszhatják. Először az általános,
illetve a középiskolákba juttatjuk el.
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A MÁJUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Májusi számunk „Rekviem egy álomért” című cikke Korinek László profes�szor úr tollából származó mélyen szántó gondolatokkal méltó emlékezésre
hívják a kedves olvasót. Az 1991-ben létrejött Rendészeti Kutatóintézet, és vele
együtt a benne dolgozó kiváló szakemberek munkája, kitartó elköteleződése a
rendészettudomány iránt, megérdemli a neves professzor méltatását, és ezzel
együtt valamennyiünk tiszteletét is.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.1

Tihanyi Miklós és Papp Dávid a „Körzeti megbízotti szolgálat története 3.
A rendszerváltozástól” című tanulmánya a körzeti megbízotti szolgálat történetét mutatja be a rendszerváltozás koráig. Hány olyan ma is élő intézmény,
szolgálat, szolgáltatás vesz bennünket körbe, amelynek hosszú időkre visszanyúló történelme, gyökerei vannak. Nagyon izgalmas rendészettudományi
szempontból is, hogy vajon milyen események, döntések befolyásolták ezeknek az alakulását, hogyan váltak olyanná, amilyennek ma ismerjük őket.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.2

Fázsi László és Fekete Magdolna „Kegyeleti kérdések a büntetőjogban”
című cikkében a téma büntetőjogi vonatkozásait mutatja be, és vizsgálja a kegyeleti szempontok gyakorlati érvényesülését. A tanulmány arra is felhívja a
figyelmet, hogy a kegyeletsértő felvételek zártan történő kezelésének nincs
jogszabályi alapja.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.3

Major Zsolt és Kovács Tibor „A vagyonőrök alkalmassági vizsgálatának
koncepciója” című tanulmányából kiderül, hogy a vagyonvédelmi törvény
nem határoz meg az egyes vagyonvédelmi feladatok tekintetében előírásokat.
A vagyonvédelmi munkával kapcsolatos elvárások megfogalmazása és kialakítása a megbízók és a vagyonvédelmi cégek közös feladata.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.4  

Petrétei Dávid „Nyomelmélet és nyomtan a 21. században” címet viselő tanulmányában a nyomtan, nyomelmélet kérdéskörével foglalkozik, méghozzá a 21. századi tapasztalatokat, gyakorlatot ismertetve. Ne felejtsük el, milyen
releváns sarokköve a kriminalisztikának a vizsgált terület. A szerző minden
rendészettudományi szempontot figyelembe véve mutatja be a nyomtan és
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nyomelmélet történetét, kialakulásának főbb állomásait, és a teljesség igényével még a nemzetközi kitekintésről, összehasonlításról sem feledkezik meg.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.5

Borszéki Judit és Sallai János „A nemzetközi rendőri együttműködés kezdetei” címen publikált tanulmánya a nemzetközi rendőri együttműködés kialakulásának történetét, eddigi tapasztalatait mutatja be. Mint ahogy az életben
minden változik, nincs ez másként a vizsgált területtel sem. Hacsak laikusként
gondolunk bele, mennyi minden történt a közelmúltban Európában, biztosak
lehetünk benne, hogy bizony kellő rugalmassággal, alkalmazkodóképességgel
kellett és kell rendelkeznie az érintett szerveknek, hogy minden újabb kihívásnak megfeleljenek. Legnagyobb szerencsénkre szakavatott, kiváló szakemberek mutatják be, hogyan is zajlottak ezek a folyamatok.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.6

„Webshop a börtönben, avagy a zártláncú csomagküldési rendszer tapasztalatai és hatása a biztonságra” című cikkében Czenczer Orsolya és Hinkel Tamás a 2018-ban bevezetésre került zártláncú csomagküldési rendszert
mutatja be, amely minden bizonnyal beváltotta a hozzáfűzött reményeket, különösen a pandémia időszakában. Fantasztikus dolog, amikor az innovációt, a
tudományos fejlesztéseket még eddig senki nem ismertette, a nyilvánosság
még nem ismerhette meg, így igazi megtiszteltetés, hogy a szerzőpáros a Belügyi Szemlét választotta publikációjának helyszínéül.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.7

Erdélyi Ákos a „Kriminalisztikai pszichológia: hogyan segíthet a pszichológia a bűnüldözésben?” címet viselő tanulmányát olvasva megtudhatjuk, hogy
bár a rendvédelemben dolgozó pszichológusok többsége alapellátó szakemberként dolgozik, és alapjaiban a kollégák pszichikai alkalmassági vizsgálatait
végzik, illetve a mentális jó- és jóllét megteremtésén dolgoznak, érdemes tudni,
hogy a pszichológia tudománya ennél jóval összetettebb módon alkalmazható
a rendvédelemben, és nagy relevanciával bír a bűnügyi területeken is.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.8

Teknős László és Ambrusz József „Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi szakpolitikájának bemutatása” című cikkének
célja, hogy bemutassa a címben említett témát, megvizsgálja a COVID–19 helyzetet, és értékelje a vírus által okozott világjárvánnyal kapcsolatos segítségnyújtási intézkedéseket, a hatékonyságot.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.9
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Fliegauf Gergely és Sófi Gyula „Gondolatok a gyermekek ellen elkövetett
szexuális abúzussal (CSA) kapcsolatban. Néhány kriminológiai és pszichodinamikus következtetés nemzetközi szakirodalmak alapján” címet viselő
cikkéből kiderül, hogy a nemzetközi kutatási eredmények tanulsága szerteágazó. A probléma komplex és körültekintőbb megközelítést igényel. Számos
szakma képviselői foglalkoznak azokkal az emberekkel, akik a CSA áldozatai
voltak, vagy azokkal a gyermekkel, aki a CSA-t nem régen szenvedték el. A
rendvédelem és az egészségügy kiemelkedő szerepet játszik ebben a tekintetben. A CSA korai felismerése a társadalmi mentálhigiéné hatékony védelme
szempontjából is kiemelkedő fontosságú.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.10

Kitekintés rovatunk e havi cikke „A Disaster Victim Identification. Az Interpol speciális részlege” címet kapta, szerzője Hertelendi Lajos kooperatív
szerkesztőnk. A tanulmányból kiderül, hogy a Disaster Victim Identification
a tömegszerencsétlenségek, katasztrófák, terrorcselekmények áldozatainak
azonosítását jelenti. A válságkezelés szemszögéből egy apró, de annál fontosabb
momentum, hiszen a médiát, ezen keresztül a lakosságot is az érdekli, hogy a
bekövetkezett incidenst, ahol többen életüket veszítették, mi vagy ki okozta, a
rendszer hogyan és mennyire gyorsan reagált az eseményre, mennyi áldozatot azonosítottak.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.11

Május havi könyvismertetőnk Budavári Árpád tollából származik. Az „Absztrakt rendőrség” című angol nyelvű kötetet mutatja be, amelynek olvasása
több mindenre felhívja az olvasó figyelmét. Többek között arra, hogy a globális
biztonsági kockázatok kezelése, valamint a 21. század információtechnológiai
fejlődése jelentős változásokat eredményezett a rendőrség és a társadalom
kapcsolatában. E változások vizsgálata alapvető jelentőségű a rendészet jövőbeni szerepének meghatározásában.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.12

Május havi interjúnk dr. Szöllősi-Nagy András hidrológus professzorral készült, amelynek témája nem volt más, mint a víz, életünk éltető forrása. A professzorral Hornyik Zsuzsanna főszerkesztő-helyettes beszélgetett.
URL: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.13

Megjegyzés: A cikkekre mutató URL linkek a Belügyi Szemle 2022/5. számának OJS rendszerben történő közzétételét követően kerülnek aktíválásra.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Hiánypótló konferencia az emberkereskedelemről
2022. március 30-án a Károlyi-Csekonics palotában került megrendezésre
a Belügyminisztérium és a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális- és
Egészségtudományi Kar közös szervezésében az „Emberkereskedelem aktuális helyzete Magyarországon” című konferencia. Dr. habil. Antalóczy Péter, a
kar Szociális Munka és Diakónia Intézet vezetője konferenciaköszöntőjében
a vonatkozó jogi terminológia alapvetései mellett felhívta a figyelmet arra,
hogy az elkövetők az áldozatok kiszolgáltatott helyzetével visszaélve, anyagi
haszonszerzés céljából követik el cselekményüket. A rendezvényt dr. habil.
Szuchy Róbert, az egyetem oktatási rektorhelyettese és dr. Jakubovich Nóra, a
Belügyminisztérium Emberkereskedelem Elleni és Horizontális Ügyek Osztályának vezetője, szakmai főtanácsadó nyitotta meg. A magyar állam az elmúlt
években jelentős erőfeszítéseket tett az emberkereskedelem, a modern kori
rabszolgaság visszaszorítása érdekében, melynek kereteit a 2020–2023 közötti
időszakra vonatkozó nemzeti stratégia adja meg. Hazánkban az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzeti koordinációját a Belügyminisztérium látja
el. Kiemelt célterületnek számít a veszélyeztetett csoportok tudatosságának
növelése, az áldozattá vált személyek felépülésének támogatása és a bűnelkövetők elleni fellépés hatékonysága. Több neves előadó mellett a Belügyi Szemle
felelős szerkesztője, dr. Szabó Csaba r. alezredes bemutatta a Szemle idei, emberkereskedelem témában megjelent tematikus lapszámát.
Megalapításra került a Nemzetközi Bűnözésföldrajzi Szövetség
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának öt oktatója
(Dr. Sivadó Máté r. őrnagy, Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy, Dr. Tihanyi Miklós r.
őrnagy, Dr. Vári Vince r. alezredes és Prof. Dr. Sallai János r. ezredes) 2022 márciusában megalapította a Nemzetközi Bűnözésföldrajzi Szövetséget. A szervezet elsődleges
célja, hogy összefogja a bűnözésföldrajz iránt érdeklődő hazai és külföldi egyetemi oktatókat, kutatókat és mindazon személyeket, akik érdeklődnek a
tudományterület iránt. A tudományos szervezet célkitűzései
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között szerepel hazai és nemzetközi bűnözésföldrajzi konferenciák szervezése,
kiadványok szerkesztése és határon átnyúló nemzetközi kutatások folytatása, továbbá, hogy előmozdítsa a bűnözés térbeli kutatását Magyarországon és
szerte a világban. A megalakulás óta néhány hét telt csak el, de az NBSZ már
nemzetközi bűnözésföldrajzi versenyt, illetve angol és magyar nyelvű esszéíró
pályázatot írt ki. Az elnökségben az alapító tagokon kívül számos nemzetközileg ismert kutató is helyet kapott.
SMART 2022
2022. április 04-én, két év után először újra személyes jelenléttel, előadók és valódi
közönség előtt zajlott az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért idei SMART konferenciája. Az utóbbi hetek történései kapcsán a konferencia témája különösen
aktuális volt. Idén ugyanis a bizonytalan és beláthatatlan jövő megszelídítésére,
annak megértésére koncentráltak a meghívott előadók. A SMART 2022-n négy
témakör köré rendezve, két teremben, szimultán zajlottak az előadások közel
500 néző előtt. A konferencia nyitóelőadásán dr. Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke
kiemelte, hogy ha lehet, a mostani körülmények miatt a digitalizációt még inkább a fókuszban kell tartani. Több pódiumbeszélgetés követte egymást, a „De,
nézz fel!” panelbeszélgetésen Litkai Gergely, a Dumaszínház ügyvezetője, Krekó Péter, a Political Capital Institute igazgatója, Rab Árpád jövőkutató (Corvinus
Egyetem) és dr. Irás Béla, az Astra Zeneca vezető munkatársa beszélgetett többek
között a tömegkommunikáció hatásáról a koronavírus-járványt, a védőoltásokat
illetően digitális világunkról, amely sok kérdést rejt magában. Az előadások alatt
folyamatosan látogatható standokkal várta az érdeklődőket például a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Samsung,
a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, amelynek képviselői gyűjtötték
a használt mobiltelefon-készülékeket is a konferencia ideje alatt.

BIZTONSÁGI KISOKOS
Tudjuk-e egyáltalán, hogy hány online fiókkal rendelkezünk?
Egy felmérés szerint egy átlagos amerikai felhasználónak 27 olyan online fiókja
volt 2019-ben, amihez jelszó is tartozott, míg a Nordpass 2020-as vizsgálata úgy
találta, egy átlagos felhasználónak több jelszava van (70–80) mint ahány szó
található némely popdalban, így valószínűsíthetjük, hogy ez a szám sokaknál
jóval magasabb is lehet. (E sorok szerzőjének például a 100-at közelíti.)
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Miért célszerű tisztában lennünk azzal, hogy mennyi fiókunk van?
Egyszerűen azért, mert azok, amelyeket már nem használunk, biztonsági kitettséget jelentenek, ugyanis adatszivárgási vagy hackertámadási incidensek
során kiszivároghatnak adataink, és fiókjaink kompromittálódása esetén mások megszemélyesíthetnek minket, amit saját jól felfogott érdekünk elkerülni.
Hogyan derítsük ki?
Amennyiben már használunk valamilyen jelszókezelő programot, egészen
egyszerű dolgunk van: tarsunk egy gyors „biztonsági razziát”, és fussuk át,
hogy van-e olyan fiók, amit legalább egy éve nem használtunk. A javasolt jó
gyakorlat az, hogy minden új regisztrációt egyből rögzítsünk, inkább ne halasszuk későbbre, mert könnyen megfeledkezhetünk róla.
Még nincs jelszókezelőnk? Próbáljuk ki az alábbiakat:
Böngészőben mentett jelszavak ellenőrzése. Sokan dedikált jelszókezelő helyett a böngészőben mentik el a jelszavakat, ha ez – az egyébként NEM javasolt
módszer – ránk is jellemző, érdemes a böngészőnél kezdeni. A legnépszerűbb
böngészőkben itt megtaláljuk ezeket az információkat: Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple iCloud Keychain (Safari).
Nézzük át az e-mailjeinket! Keressünk olyan kifejezésekre, mint például:
welcome, account, registration, forum, activation, confirmation stb. (és ezek
magyar nyelvű megfelelőire), valamint a gyakran használt fióknevünkre, ami
lehet, hogy épp az e-mail címünk felhasználóneve.
Keressünk rá a felhasználónevünkre, e-mail címeinkre több keresőmotorral
(Google, DuckDuckGo, Bing stb.). Könnyen lehet, hogy rábukkanunk egy rég
elfelejtett fórumos profilukra.
Érdemes a Have i Been Pwned oldalon is rákeresni az e-mail címeinkre, lehet,
hogy pont egy adatszivárgás nyomán jut eszünkbe egy rég elfeledett regisztráció.
Ellenőrizzük a közösségi oldalainkat! Sok site lehetőséget ad arra, hogy Facebook/Google/Twitter-fiókkal jelentkezzünk be, ezek a platformok pedig
általában ezeket a bejelentkezési adatokat el is tárolják!
Mit az, amit ne tegyünk?
Ne bízzunk meg olyan szolgáltatásokban, amelyek azt ígérik, hogy automatizáltan kezelik helyettünk a fiókjainkat! Ezek a valóságban legtöbbször hamis
szolgáltatások, amelyek visszaélnek az adatainkkal.
Megtaláltam, de nem férek hozzá.
Ha találtunk egy régi fiókot, de nem emlékszünk a belépési jelszóra, kérjünk
jelszóemlékeztetőt! Amennyiben nem emlékszünk a regisztrációkor megadott
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e-mail címre, akkor sem kell pánikba esni, fogalmazzunk egy e-mailt az oldal üzemeltetésének, amiben leírjuk a problémát – de a jelszavunkat soha ne adjuk meg!
Amire már nincs szükség…
Ha már nem veszünk igénybe egy elektronikus szolgáltatást, fontoljuk meg
annak törlését! Általában a deaktiválási opció a beállítások menüpontban található, de egyes platformok szándékosan nem feltűnő helyen teszik ezt elérhetővé. Ha semmiképp se találunk információt arról, hogy hogyan intézhetjük
a törlést, érdemes fórumokon utána olvasni, végső soron pedig írhatunk egy
e-mailt az oldal üzemeltetőjének, amiben kérjük a fiók törlését.

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Nemzetbiztonság a 21. század elején.
Szemben a kihívásokkal
A 20. század világháborúival, majd hidegháborúival
szemben az ezredfordulóra számos, a Földünk és a
rajta élő társadalom biztonságát befolyásoló tényező
jelentősen átalakult. A bipoláris világrend helyébe a
folyamatosan formálódó multipoláris világrend lépett, ahol a korábbi – túlsúlyosan – katonai tényezők
mellett a biztonság egyéb elemei is szerepet kaptak.
A változások és az ezredfordulót követően „kitáguló”
biztonságpolitikai problémák (fegyveres konfliktusok, humanitárius vészhelyzetek, tömeges illegális migráció, terrorizmus felerősödése, környezeti és egészségügyi veszélyek) napjainkra szintén visszafordíthatatlanul befolyásolják az
egyes nemzetek biztonságát. A múlt századdal szemben ezek azonban már nem
egy jól látható másik féltől származnak, hanem főként az összetett nemzetközi
politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai kérdéskörök mentén formálódnak, amelyekre az egyes államoknak és azok (nemzet)biztonsági rendszereinek
ma még csak részben állnak rendelkezésükre a megfelelő kezelési technikák.
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
200 oldal

ISBN
978-963-531-637-3

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/hadtudomany/nemzetbiztonsag-a-21-szazad-elejen-szemben-a-kihivasokkal
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A rendészettudomány határkövei II.
Megjelent A rendészettudomány határkövei II. antológia. „Válogatás a Pécsi
Határőr Tudományos Közlemények második évtizedéből” c. kötet. A teljesség igénye nélkül egy kis ízelítő a tartalomból.
Veszprémy László „Szent László – legendák és valóság” című tanulmányában
Szent László király szentté avatásának történetét mutatja be hiteles történelmi
kutatásokat elemezve. Finszter Géza „A változó rendészet és a rendészettudomány” című cikke a következő gondolatokkal indít: Annak érdekében, hogy a
rendészettudomány a rendészet arculatának alakításában szerepet vállalhasson,
először is a létét kell igazolnia. Akik vitatják azt is, hogy egyáltalán lenne ilyen
tudomány, rendszerint azt vetik a kutatók szemére, hogy azok valami olyanról
beszélnek, aminek a fogalmát sem tudják meghatározni. Lássuk tehát a lehetséges definíciókat.
Nyelv
Magyar

Kiadó
Magyar Hadtudományi
Társaság

Terjedelem
247 oldal

ISBN
978-615-014-083-4

Megjelenés éve
2022

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

Rendészeti pszichológia
A kriminálpszichológiával foglalkozó sorozat e – harmadik – kötetében a bűnüldözési folyamat pszichológiájával foglalkozik. Szó van benne a törvényszéki
pszichológiában felhasználható kriminálpszichiátriai
ismeretekről, az áldozat lélektanáról, a bűnözői profilalkotásról és a nyomozati tevékenység pszichológiájáról, végül – de nem utolsósorban – részben globális
pszichológiai, részben szervezeti megközelítésben a
rendvédők mentálhigiénéjéről. Mit árul el magáról a
bűnelkövető tettének elkövetésekor, amikor még ismeretlen mint tettes? Hogyan befolyásolja a nyomozás folyamatát a rendvédő pszichológiája? Hogyan
kell kezelni a bűntett áldozatát? Miként befolyásolja az eljárást az elkövető
esetleges mentális zavara? Milyen lelki sérüléseket szerezhet az egyik legstresszesebb foglalkozás gyakorlója, a rendőr, és hogyan veheti ennek elejét?
Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekkel e kötet foglalkozik
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
246 oldal

ISBN
978-963-531-191-0

Megjelenés éve
2020

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/rendeszeti-pszichologia
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FOLYÓIRATOK
Rendőrségi Tanulmányok (IV. évfolyam 2021/4)
Mészáros Bence: A Forensic DNA Phenotyping és az arckép előállításának lehetősége
A „Forensic DNA Phenotyping” (a továbbiakban: FDP) egy DNS-elemzésen alapuló, forradalmian új technika, amely lehetőséget nyújt egy nem azonosított
személytől származó, DNS-vizsgálatra alkalmas biológiai anyagmaradvány segítségével annak meghatározására, hogy az anyagmaradványt hátra hagyó személy milyen fizikai jellemzőkkel rendelkezik. Ennek kriminalisztikai jelentőségét talán nem szükséges külön hangsúlyozni. Bárki könnyen beláthatja, hogy
minden egyes fizikai jellemző, amelyet a DNS „elárul” a nyomozók számára,
jelentősen szűkíteni tudja a gyanúsítotti kört, aminek különösen akkor van jelentősége, ha a sértett és a gyanúsított korábban nem voltak kapcsolatban és
nem ismerték egymást. A cikk bemutatja az FDP lényegét, és kitér az arckép
előállításának lehetőségére a DNS-elemzés segítségével, amely e technika alkalmazásának legnagyobb eredménye lehet a jövőben.
Nagy Ágnes: Bitcoin a büntetőeljárásban
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy X. Y. és Z. Zs. kábítószer-előállítással és -kereskedelemmel foglalkoztak, amelyből illegális
vagyonra tettek szert. A kereskedelmi tevékenység nagy része a dark neten
zajlott, egy „Csillag” nevű felhasználóhoz köthetően. Az elkövetési időszakban
a dark webes kereskedő a kábítószert egy közismert netes piactéren árusította, melynek ellenértékét a vásárlók bitcoinban (BTC) fizették. X. Y. és Z. Zs. az
illegálisan szerzett vagyon kimentését, illetve legalizálását a családjuk segítségével végezték. A kábítószer-kereskedelemből és az ahhoz köthető egyéb
bűncselekményekből nagyságrendileg a büntetőeljárás kezdetekor releváns
árfolyam alapján kb. 800 millió forintos vagyont halmoztak fel, ami az elsődleges információk szerint BTC-ban állt rendelkezésre. A bitcoin technikai kezelésével kapcsolatban Z. Zs. rendelkezett nagyobb ismerettel, azonban büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodott a pénzmosás elkövetésekor is, ezért
külső hozzáférést kellett biztosítania rokonai révén a felhalmozott vagyonhoz.
K. K. megalapozottan gyanúsítható a Btk. 399. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjába ütköző és aszerint minősülő, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás
bűntett elkövetésével. Érintettsége vonatkozásában megállapítható, hogy Z. Zs.
után második számú személyként vett részt a cselekményben, külön utasítások
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alapján főként K. K. tevékenysége révén realizálódott a bitcoinban és egyéb
kriptovalutában tárolt pénzösszeg Magyarországon. Tevékenyen szervezte, és
barátnője bevonásával leplezte a pénzváltásokat, vállalkozási szándéka is volt,
illetőleg a kriptovalutában tárolt vagyon eredetéről tudomással bírt.
Forrás: https://archive.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/last

Scientia et Securitas 2021. II. évfolyam. 4. szám (angol nyelvű)
Szöllősi-Nagy András: On climate change, hydrological extremes and water security in a globalized world (Az éghajlatváltozásról, a hidrológiai
szélsőségekről és a vízbiztonságról a globalizált világban)
Egyre több empirikus bizonyíték van arra, hogy a szélsőséges hidrológiai események, például árvizek és aszályok visszatérési időszakának hossza csökken,
azaz a szélsőséges események gyakorisága, illetve valószínűsége növekszik, ami
gyakoribb katasztrófákat eredményez a hidrológiai spektrum mindkét végén.
Megfigyelhető továbbá, hogy a 100 éves árvíz a világ számos részén ma már körülbelül 20 évente fordul elő. A világ egyre növekvő népességével együtt ezek
a tényezők a vízbiztonság csökkenéséhez vezetnek.
Balatonyi László, Ligetvári Krisztina, Tóth László, Berger Ádám: Water
resources management and its homeland security aspect in Hungary
(Vízgazdálkodás és annak belbiztonsági aspektusa Magyarországon)
A szélsőséges időjárási körülmények, mint az éghajlatváltozás következményei, negatívan hatnak a vízkészletekre, a környezet biztonságára és egyes közép-európai országok, mint például Magyarország, társadalmi viszonyaira is.
A szélsőséges események, mint az árvizek és az aszályok fokozódása, jelentős
hatással van a közgazdasági mutatókra is. Emellett a mindennapi életünk részévé váltak a korábban extrémnek minősített időjárási események, de negatívan hatnak a mezőgazdaságra, az erdőgazdaságra, az iparra, valamint az épített
környezetre és az infrastruktúrára is. Az éghajlatváltozás miatt csökkenő vízkészletek és a növekvő külföldi vízfelhasználás Magyarország számára komoly
biztonságpolitikai kihívást jelenthet a jövőben.
Forrás: https://akjournals.com/view/journals/112/2/4/112.2.issue-4.xml
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JÚNIUSI ELŐZETES
A júniusi lapszámba tervezett cikkek:
Budavári Árpád: A holland rendőrség reformja
Erdős Ákos: Kockázatos alkoholfogyasztás a rendészeti hallgatók körében
Gáspár Miklós: Az intézkedéstaktika tantárgy online oktatásának tapasztalatairól
Héder Klára: A felügyelet és az integritás lehetséges interferenciái
Juhász Anikó – Molnár Sára: A gépjárművezetés közbeni mobiltelefon-használat hatása a figyelemre
Skorka Tamás: Az (új) általános szabálysértési hatóság és a pandémia
Stelian Tampu: Az 1989-es NDK menekültek humanitárius helyzete (krízise)
Szabó Lajos: Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenység megítélésének átstrukturálódása a COVID–19
utáni helyzet tükrében
Szaktor Roland – Turi András – Budaházi Árpád: Gondolatok a büntetőügyekben alkalmazható egyezségről
Juhász Anikó: A labdarúgó-mérkőzések rendezvénybiztosítási koncepciója
(könyvismertetés)
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ZÁRSZÓ
Elérkeztünk a tavasz utolsó hónapjához. Küszöbön a nyár, a jól megérdemelt
pihenés, szabadság ideje közeleg. Az élet feltartóztathatatlanul halad előre, ne
féljünk mi is vele tartani. Remélhetőleg sok érdekességet, újdonságot, élményt
tartogat számunkra a jövő. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk jó szórakozást
hírlevelünkhöz és havi lapszámunkhoz egyaránt.
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