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Belügyi Szemle Hírlevél

ELŐSZÓ
„Semmi sem állandó, csak a változás maga.”
Hérakleitosz
Kedves Olvasó!
Július havi hírlevelünket Hérakleitosz ókori bölcstől vett idézettel kezdjük.
Fantasztikus belegondolni, hogy több ezer évvel ezelőtt kimondott igazságok
a mai napig megállják a helyüket. Így van ez a fenti gondolattal is. Az élet örök
változás, előre nem látott események, történések sora befolyásolja életünket,
az ember mégis képes az élére állni, jobbra fordítani a sorsát.
Az állandó változás a feltétele az újabbnál újabb kutatásoknak, tudományos
felfedezéseknek is. Ez pedig a biztosítéka annak, hogy szakmai és tudományos
periodikánk, a Belügyi Szemle sosem fog kifogyni a publikálni érdemes tanulmányokból, szakmai cikkekből. Júliusi kiadványunk is érdekesebbnél érdekesebb olvasnivalót kínál.
E havi hírlevelünkben közelebbről bemutatkozik a Készenléti Rendőrség. A
szervezet szintén ékes bizonyítéka annak, hogy az élet folytonos változás, nem
várt események sorozata, mert ez az az alakulat, amelynek legfőbb képessége
az azonnali reagálás. Hogy milyen szerteágazó feladatrendszere van, hány különböző „műfajban” tart fenn szolgálatot, kiderül bemutatkozó összeállításunkból, és dr. Tarcsa Csaba r. vezérőrnaggyal, a szervezet parancsnokával készített
interjúnkból, amelyet júliusi lapszámunkban olvashatnak.
Szerkesztőség

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Újból élen jár a Belügyi Szemle – A szerzői affiliáció fejlesztése
A Belügyi Szemlében publikáló szerzők támogatása érdekében szerkesztőségünk a szerzői affiliáció fejlesztését hajtotta végre. Ennek eredményeként az
Open Journal Systems rendszerben a publikált kéziratokban található szerzői
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affiliációkban szereplő adatok kibővítésre kerültek a Magyar Tudományos
Művek (MTMT) adatbázisban szereplő szerzői adatlapra mutató link feltüntetésével, valamint az ORCID nemzetközi adatbázisban szereplő szerzői adatokra
mutató URL link elhelyezésével. Ezek az adatok a Belügyi Szemle print, valamint digitális formátumban megjelenő számaiban is megtalálhatók a 2022/6.
számtól kezdődően. A Szerkesztőség célja, hogy az MTMT hazai, valamint az
ORCID nemzetközi adatbázisokban szereplő szerzői adatok könnyen és gyorsan elérhetővé váljanak az érdeklődő olvasók számára.
Szerkesztőségünkben köszöntöttük a 75 éves Janza Frigyes tábornok urat

Hosszú várakozást, szervezést követően sikerült személyesen is köszöntenünk
Janza Frigyes tábornok urat. Az esemény kellemes hangulatban zajlott, Dános
Valér főszerkesztő úr személyes emlékeket is felidézve köszöntötte és méltatta az ünnepeltet.

NAV-HÍRADÓ
Másfél milliárdot csaltak el brazil szójával
Több tízezer tonna szója áfáját tüntette el az a dunántúli bűnszervezet, amelyet
a közelmúltban számolt fel a NAV. A másfél milliárdos kárt okozó bűnbanda
tíz gyanúsítottja közül négyen már letartóztatásban vannak. A brazil eredetű
szójadara szlovén és cseh cégeken keresztül érkezett Magyarországra, ahol
eltűnő kereskedők és fiktív számlák kísérték szövevényes útján. A strómanok nevére bejegyzett társaságok áfát nem fizettek, az általuk kiállított fiktív
számlákkal pedig a haszonhúzók csökkentették fizetendő adójukat. A szóját
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27%-os árelőnnyel, nyomott áron tudták értékesíteni belföldi viszonteladóknak és végfelhasználóknak, így a költségvetésnek okozott másfél milliárdos kár
mellett a tisztességes kereskedőket is jelentős hátrány érte. A bűnözői csoport
felszámolására szervezett akcióban járőrök és informatikusok segítették a nyugat-dunántúli nyomozók munkáját. Ahol fegyverre is számítani lehetett, ott a
MERKUR bevetési egység biztosította a kutatásokat. Az okozott kár biztosítására
egymilliárd forintot meghaladó értékben készpénzt, luxuscikkeket, mezőgazdasági eszközöket foglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak
a banda tagjaitól. A lefoglalt tételek között több tonna takarmány és csaknem
száz szarvasmarha is volt. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva,
üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.
A szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – húsz évet is kaphatnak.
Pálinkával mosakodott a sofőr
A pénzügyőrök egy kamion ellenőrzésekor házipálinkát találtak egy vizestartálynak álcázott, 50 literes hordóban. Az
M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán ellenőriztek egy bolgár kamiont,
ami Romániából Angliába szállított árut.
A jármű vontatmányában nagyméretű
vizespalackokat és egy csappal ellátott,
duplafalú söröshordót találtak. A tároló
kopogtatásra nem tűnt üresnek, és a NAV
munkatársainak feltűnt, hogy újrahegesztették a tetejét. A kamionosok általában
ezeket vízzel töltik fel, majd víztartályként
iváshoz és mosakodáshoz is használják,
azonban ez a hordó 50 liter alkoholt rejtett. A sofőr a pálinkát Angliába vitte
volna az ismerőseinek. Az alkoholt lefoglalták, és a sofőr ellen költségvetési
csalás elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek.
Egymilliárd forintot érő hamis luxustermék az autópályán
A NAV munkatársai neves divatmárkák nagy mennyiségű hamisított parfümjeire
és ruházati termékeire bukkantak egy kamionban. Az M5-ös autópálya hetényegyházi pihenőhelyén ellenőriztek egy bolgár kamiont, ami a fuvarlevél szerint
Bulgáriából hat tonna árut szállított Németországba. A raktér tételes átvizsgálásakor, a bejelentett csomagok mellett, fekete nejlonnal körbetekert dobozokból, zsákokból több mint ötezer különféle márkajelzésű és kiszerelésű (Armani,
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Dior, Chloé stb.) parfümöt, illetve több mint nyolcezer ruházati terméket, cipőt
és táskát (Karl Lagerfeld, Boss) találtak. Az előzetes szakértői vélemény szerint
valamennyi termék hamisítvány, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye
nélkül hoztak forgalomba. A sofőr a lefoglalt áruk eredetét, származását igazolni nem tudta, és kísérő dokumentumot sem tudott bemutatni. A több mint
egymilliárd forint értékű árut lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntetőeljárást indítottak. A hamisított termékek kiszűrése a piacról
azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős
károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
E havi folyóiratunk fókuszában az édesanyák és a gyermekek drogfogyasztása volt. Interjúnkban egy korábbi videós interjúnk alanyának, Bajai Attilának
édesanyja és a DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Járási Szolgáltatási Szakmai
Egység esetmenedzsere, Tomcsányi Edit Tünde írása olvasható arról, hogy milyen lehetőségei vannak a szülőknek, hogy felismerjék a gyerekek problémás
szerhasználatát, és szakértői segítséget kérve beavatkozzanak abba. Havi aktuális rovatunkban Pogácsás Nóra felépülő függőkkel készített interjúk mentén
mutatta be, hogyan befolyásolhatja a problémás szerhasználat kialakulását és
fennmaradását a család. Milyen gyermekkori traumák, negatív tapasztalatok
járulhatnak hozzá a függőséghez? Humli Viktória az édesanyák szerhasználatának hatásait foglalta össze, Ajánló rovatunkba pedig Dr. Molnár István Jenő írt
a FradiSuliga nevű programról és annak preventív jellegéről. Humli Viktória
„Munkahelyek és kábítószerek: egészségügyi és szociális válaszok: EMCDDA
miniútmutató” címmel foglalta össze a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction – EMCDDA) által megjelentetett miniútmutatót. A lapszám utolsó
recenziója Baráth Noémi Emőke szociológus, kriminológus írása, amely Bandura szociális tanuláselméletének keretei között folytatja az előző hónapban
megkezdett sorozatát, a kábítószer-függőség összefüggésének tárgyalását.
A folyóirat az alábbi linken elérhető: https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/05/Drogfigyelo_2022_majus.pdf
DROGRADAR
A „Drogradar” rovatunkban heti rendszerességgel tekintjük át a kábítószerrel
kapcsolatos magyar és nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a
Belügyi Szemle olvasói számára.
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A rendőrök 18 millió forint értékű drogot foglaltak le a XX. kerületben. A gyanúsított S. Attila a dél-pesti régiót látta el marihuánával, amfetaminnal és kokainnal. A házkutatás alkalmával összesen több mint öt kilogramm kábítószer,
két luxusjármű és egymillió forint került lefoglalásra.
Egy német férfi öt kilogramm heroint próbált becsempészni Magyarországra.
Az autója csomagtartójának átvizsgálásakor egy bőrönd vált gyanússá a pénzügyőröknek, aminek fala feltűnően vastag volt, súlya pedig üresen túl nagynak
tűnt. Kiderült, hogy a bőrönd dupla falában találták meg a kábítószert. A sofőr
előállításakor megállapításra került, hogy a férfi nem sokkal korábban marihuánát fogyasztott.
Stanfordi kutatók szoros összefüggést találtak a szívroham és a rendszeres marihuánahasználat között. A Cell folyóiratban megjelent új tanulmány mintegy
500 000 ember adatait elemezte, és a marihuánahasználat és a szívroham közötti összefüggést vizsgálta.
Augusztustól pszichedelikus szerek hatását tesztelik különböző mentális zavarban szenvedő személyeken Londonban. A Clerkenwell Health nevű brit startup
kutatóintézete a halálos betegséggel küzdő kliensek szorongásának kezelését a
varázsgomba pszilocibin nevű hatóanyagával kísérli meg. Nagy-Britannia ennek
engedélyezésével akár a hasonló kutatások központja is lehet, mivel a Brexitnek
köszönhetően egyénileg, függetlenül dönthet az ilyen jellegű kezdeményezésekkel kapcsolatban. A vizsgálatok elsősorban hangulatzavarok, a poszttraumás
stressz szindróma vagy egyes függőségek kezelésére fognak irányulni. A cég
a továbbiakban együttműködik a kanadai Small Pharma, a Mindset Pharma és
az amerikai Mydecine nevű céggel, akik szintén pszichoaktív hatóanyagokkal
kísérleteznek, hogy a betegeket a depresszió vagy a nikotinfüggőség leküzdésében segíthessék.
Egymillió kannabiszpalántát oszt szét ingyen a thaiföldi kormány országszerte.
Ezzel támogatva az új szabályozást, amely lehetővé teszi az otthoni kannabisztermesztést. A háztartási termesztésről az állampolgároknak értesíteniük kell
a helyi önkormányzatot, és a növények kizárólag orvosi minőségűek lehetnek,
valamint alkalmazásuk csak gyógyászati célokra irányulhat. Kereskedni továbbra is tilos a növény részeivel, és a rekreációs használata is tiltott. 2018 óta
Thaiföld az első délkelet-ázsiai ország, ami legalizálta a kannabiszt kutatási és
orvosi felhasználásra. Azóta a helyi törvények engedélyezték, hogy a vállalatok
kender és CBD tartalmú kozmetikai és egyéb termékeket dobjanak piacra. Ezzel az ország bevétele gyarapszik, évente ezzel összefüggésben, több mint 100
milliárd forintnyi a profitjuk.
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A Tisztás Közösségi Hely éves konferenciáján jártunk
Az esemény 2022. május 19-én került megrendezésre a „Küllő” református
templomban. Témája a „Jó gyakorlatok a drogprevencióban” volt. A Közösségi Hely vezetője nyitotta meg a konferenciát, majd dr. Makara Mihály, a Szent
László Kórház Központi Felnőtt Szakrendelőjének Hepatológiai centrumából
érkezett előadást tartani, melynek témája A szenvedélybetegségek háttere volt.
A délután választható műhelyekkel indult, melyek témája a Szertelen módszerek a serdülők ellátásában, és az Iskolai prevenció volt. Előbbit Széplaki Zsolt, a
ráckeresztúri drogterápiás otthon programvezetője, utóbbit pedig Hamar János,
a ráckeresztúri drogterápiás otthon járóbeteg-intézményének vezetője tartotta.
A konferenciát Erdős Eszter, a ráckeresztúri drogterápiás otthon vezetője zárta.
Az MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás
Otthonának nyílt napján jártunk
2022. május 25-én az MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának nyílt napjára látogattunk el, ahol az intézmény munkájának, rendjének
és módszereinek megismerésén túl értékes szakmai programokon vehettünk
részt, melyek a következők voltak: Túra és terápia, élményterápia; Reggeli találkozó (napindító csoport); A teamszupervízió szerepe, jelentősége a szakember és
a team munkájában; Budapesti járóbeteg-ellátás; A KIMM története, bevezetés
a Portage program módszertanába; Körbevezetés az intézményben; Filmvetítés: „Elrejtett kincsek” (A legújabb film a rehabról); Hit és terápia, avagy hit a
terápiában; Az utógondozó csoport szerepe a felépülésben; A nem tapasztalati segítők szerepe a terápiában; Betekintő – interjú a függőségről, felépülésről
egy volt klienssel.

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Ötödször is Nagy Bűnmegelőzési Teszt
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) immár ötödik alkalommal rendezte,
meg a DUE Médiahálózattal közösen a Nagy Diák Bűnmegelőzési Tesztet, amelynek döntőjére a minap került sor. A versengést még tavaly november hirdették
meg, interneten lehetett kitölteni a 20 kérdésből álló tesztet, amit értelemszerűen bárki megtehetett, ennek köszönhetően 585 ezer embert ért el. A játékban
viszont a 14–18, illetve a 18–22 év közötti korosztály vehetett részt, majd májusban
a döntőbe jutott 5–5 fő jelenléti részvétellel alakította ki a végső sorrendet. A helyezettek egyébként igen értékes digitális eszközöket nyerhettek. Az egész napos
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rendezvény kísérő programja volt több stúdióbeszélgetés, amelyek elsősorban
az internet kriminális veszélyeire, illetve azok kivédésére hívták fel a figyelmet.
Örvendetes, hogy az elmúlt években sokat fejlődött a magyar állampolgárok, ezen
belül is a fiatalok prevenciós kultúrája, amelyhez minden bizonnyal hozzájárult
a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt népszerűsége is. A szervezők a folytatás iránti
szándékukat kinyilvánították.
BEMUTATKOZIK A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) az Országos
Rendőr-főkapitányság (ORFK) alárendeltségébe tartozó
országos hatáskörű rendőri szerv, a Magyar Rendőrség
állandó csapaterejének szervezeti egysége. Jelmondata:
„Egység, Hűség, Becsület”. A KR-eseket megkülönbözteti az, hogy bevetési pilotka sapkájuk bordó színű, bal felkarjukon bordó színű karszalagot viselnek, felsőruhájuk
hátoldalán a „POLICE” felirat felett „KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG” felirat olvasható, járműveik fehér helyett ezüstmetál fényezésűek.
A KR rendszeresített létszáma a budapesti és vidéki alegységeivel együtt 9079
fő. A szervezet parancsnoka a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes,
aki irányítója és vezetője a nyolc igazgatóságnak, valamint a négy főosztály jogállású szervezeti elemnek.
Csapaterős feladatok
A KR Rendészeti Igazgatóságának személyi állománya a rendőrség speciális
közrendvédelmi, csapatszolgálati egységeként a területi rendőri szervek igényei alapján rendszeresen részt vesz sport- és kulturális, valamint a gyülekezési
jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításában, csapaterőt
igénylő, illetve a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában. A bűnügyileg frekventált területeken megerősítő szolgálatként bevetési
csoportok teljesítenek szolgálatot.
A Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság és a Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság látja el a magyar-szerb, a magyar-román és a
magyar-horvát államhatár őrzését. Elsődleges feladatuk az országhatár jogellenes
átlépésének megakadályozása, a Magyarországra illegálisan bejutni szándékozó személyek államhatáron kívül tartása, a határkerítéssel kapcsolatos jogsértő
cselekmények megelőzése, felderítése és szükség szerinti megszakítása.

Belügyi Szemle Hírlevél

8

2022. július

Személy- és objektumvédelmi feladatok
A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság látja el a hatáskörébe tartozó védett
személyek személyvédelmét, a gépjármű-szolgáltatásban részesülők szállítását,
az egyes kijelölt objektumok őrzés-védelmét és a be- és kiléptetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a KR fogdájában elhelyezett fogvatartottak jog- és
szakszerű őrzését.
Speciális feladatok
A KR szervezetébe több olyan speciális szakmai egység is tartozik, ahol a feladatok végrehajtása kivételes szakértelmet, különleges képzettséget igényel. Ide
tartozik a Légirendészeti Szolgálat, a Lovas és Kutyás Szolgálat, a Szállító Osztály,
a Kiképzési és Módszertani Osztály, a Bevetést Támogató Osztály, a rendőrségi
hatáskörű tűzszerészeti feladatok ellátása, a Tanúvédelmi Szolgálat, az Állami
Futárszolgálat és a Magyar Rendőrség Zenekara is.  
Nemzeti Nyomozó Iroda
2012 óta szintén a KR szervezetébe tartozik a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI), amely országos illetékességű, bűnügyi feladatokat ellátó szervezeti
egység. Az NNI munkájának három kulcsterülete a szervezett bűnözéssel kapcsolatos nyomozati munka, a nemzetközi vonatkozású, határon átnyúló kapcsolatokra épülő bűncselekmények nyomozása és az olyan alapvetően gazdasági
jellegű bűncselekmények nyomozása, melyeknél mind a kimagasló kárérték,
mind pedig a szervezett bűnözés egyszerre jelenik meg.
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Funkcionális egységek
A Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság a KR rendkívül széles ellátási körébe
tartozó szervezeti elemek műszaki, üzemeltetési, élelmezési, gondnoksági, gépjárműüzemeltetési és munkavédelmi feladatait látja el.
A Költségvetési Igazgatóság hajtja végre a KR és az általános rendészeti feladatok ellátására létrejött, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljes körű gazdasági ellátását.
Közvetlen parancsnoki alárendeltségbe tartozik a Hivatal, a Humánigazgatási
Szolgálat az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat, valamint az Ellenőrzési Szolgálat is

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA HÍREI
Szövetségi együttműködésben
A KR NNI nyomozói elköszöntek attól az FBI ügynöktől, akinek hároméves
megbízatása most ért véget az FBI–NNI Nemzetközi Egységnél. A rendezvényen
búcsút vettek az amerikai nagykövetség jogi attaséjától is, akinek szintén most
járt le a mandátuma. A két évtizede működő, jelenleg nyolc magyar és három
amerikai főből álló egységhez nyár közepén új ügynök érkezik.
Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország relációjában működő szervezeti egység, vagyis a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztály FBI–NNI Nemzeti
Egysége immár több mint 20 éves múltra tekint vissza. A szervezett bűnözés
megelőzésére és visszaszorítására létrehozott tagozat a 2000-es évek elején
még főként az orosz szervezett bűnözői csoportok magyarországi térnyerését
igyekezett megakadályozni. Az FBI különleges ügynökei az e téren korábban
szerzett tapasztalataikra építve tudtak hazánkban az egyes ügyekben tanácsadói funkciót betölteni. Ugyan az egység korábban más központi szerv égisze
alatt, más szervezeti felépítéssel működött, de az elmúlt két évtized során a
magyar rendőrök és az amerikai ügynökök közötti közvetlen munkakapcsolat mindig is töretlen volt.             
Míg a 2000-es években a legnagyobb kihívást az alvilági leszámolások, robbantások és zsarolások jelentették, manapság a szofisztikáltabb, fehérgalléros
bűncselekmények felderítése van az egység fókuszában. Anno a részleg nevéhez fűződött az orosz keresztapaként elhíresült Szemjon Mogiljevics elleni
nyomozás: a Szeva bácsihoz kötődő túlszámlázásos csalások nagy sajtóvisszhangot kaptak ugyanúgy, mint a híres magyar bűnöző, Lakatos András Amerikában történt elfogása, amihez szintén az egység nyújtott támogatást. A célkeresztben manapság inkább a csalásokkal és a pénzmosásokkal kapcsolatos
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felderítések állnak. Az amerikai ügynökökkel való jelenlegi együttműködés
sikerességét jól példázza az a tavalyi akció, melyben az FBI-tól kapott ANOM
adatok alapján számoltak fel egy hálózatot a nyomozók (https://www.police.
hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fbi-europol-krnni-anom-adatok-alapjan-szamoltak).
A szövetségi ügynökökkel való közös munka egyik állomása, amikor valamelyikük hároméves megbízatása lejár, s elköszönnek tőle közvetlen kollégái,
illetve a KR NNI vezetői. Ilyen eseményre került sor 2022. június 15-én, amikor
Jeremiah Girontól búcsúztak el a magyar rendőrök. Rajta kívül elköszöntek
Ronald Brown jogi attasétól is, aki az Amerikai Egyesült Államok Budapesti
Nagykövetségének munkatársaként felelős volt a KR NNI-n kívüli rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervekkel történő kapcsolattartásért. Az ő megbízatása is most járt le.
Opauszki András r. ezredes, a KR NNI igazgatója beszédében mind a jogi attasé, mind az FBI ügynök konstruktivitását és közvetlenségét kiemelte, amelynek – ahogy fogalmazott – sokszor kézzel fogható hozadéka is volt egy-egy ügy
sikeres felderítésénél. Elmondta, a közös együttműködés a siker záloga.

A JÚLIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Zsákai Lénárd a „Schengen Stratégia – úton egy erősebb és ellenállóbb schengeni térség felé?” című cikkének célja a 2021. június 2-án az Európai Bizottság által közzétett, úgynevezett Schengen Stratégia tartalma fontosabb
szegmenseinek, meghatározó célkitűzéseinek bemutatása és vizsgálata, esetenként összekapcsolódva, kiegészítve más, érintett szabályozók és dokumentumok megemlítésével.
„Szankciós elemek megjelenése a magyar állampolgársági jogban” címmel
készült Mágó Barbara tanulmánya, amelyből kiderül, hogy a migrációs folyamatok erősödésének köszönhetően számos, az állampolgársági jogban is ismert
és használt fogalom került előtérbe, úgymint az állami szuverenitás, az állampolgári biztonság vagy a társadalomra veszélyesség. Ennek köszönhetően a nemzeti jogszabályokban jól ismert jogintézmények is újabb értelmezést kaphatnak.
Boda Zoltán és Bagossy Mária „A büntetőbíráskodás tekintélyének védelme
és a társadalmi értékítélet összefüggései” című cikkéből kiderül, hogy a bírák tekintélyének védelme különösen aktuális manapság, amikor szaporodni
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látszanak az olyan fenyegetések és egyéb magatartások, amelyek célja a bírói
döntés befolyásolása, illetve amelyek a már meghozott bírói döntés miatt súlyos kritikákat fogalmaznak meg.
Ambrusz Aliz, Petlyánszki Gábor és Malét-Szabó Erika „Egészségfejlesztés és egészségvédelem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság állományában” című tanulmánya vonatkozó elméleti bevezető
után áttekintést ad arról, hogy az elmúlt években miként valósultak meg a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság állománya körében
az egészségfejlesztési és egészségvédelmi törekvések.
Erdős Ákos „A COVID–19-járvány első két hullámának hatása a rendészeti
hallgatók alkohol- és koffeinfogyasztására, valamint dohányzási szokásaira” címet viselő cikkének célja a COVID–19-járvány első két hullámának, valamint a bevezetett járványügyi intézkedések és a magyar rendészeti hallgatók
alkohol- és koffeinfogyasztása, illetve dohányzási szokásainak változása közötti
összefüggések vizsgálata.
Lévai Miklós „Az Egyesült Nemzetek Szervezete Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszusa; a Kiotói Nyilatkozat” című
tanulmánya az ENSZ bűnözés kérdéskörével kapcsolatos intézményeinek és
korábbi bűnmegelőzési kongresszusainak vázlatos áttekintését adja, valamint
részletesen bemutatja és értékeli a Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszus fő dokumentumát, a Kiotói Nyilatkozatot.
„Adat az adatról, azaz a metaadatok elemzésének lehetőségei, különös tekintettel a szervezett bűnözésre” című cikkében Bánáti Tibor, Nagy Ivett és
Németh Ágota a metaadatokat mint a bűnügyi nyomozás során beszerzendő
digitális nyomokat vizsgálja. A metaadatok meghatározását és kategorizálását
követően megismerhetjük azok keletkezésének mechanizmusát, összegyűjtésének és rögzítésének fontosságát.
Nyeste Péter „Pandémia, bűnözés, bűnügyi hírszerzés” című tanulmánya rámutat arra, hogy a pandémia a tagállamok bűnügyi hírszerző rendszereire és eljárásaira is hatással volt, van, és a közeljövőben továbbra is jelentős hatással fog bírni.
A bűnözés és a szervezett bűnözés online térbe történő intenzívebbé válása a nyomozók kiberbűnözés elleni képzésének fontosságát, és a szervezett bűnözés elleni egységek kiberbűnözés elleni tevékenységének megerősítését vonja magával.
Pokrócos György „Az emberi méltóság a rendőrséget is érintő válságkommunikációban” című tanulmánya rávilágít arra, hogy a rendőrségi kommunikáció –
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amely gyakran válságkommunikáció is egyben – rendszerint tájékoztatást ad
azokról az esetekről, amelyek a hatáskörébe tartoznak. Ha általánossá válik a
rendőrségi kamerafelvételek közzététele, egy szabályt akkor is szem előtt kell
tartani: az emberi méltóság sérthetetlen, és tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sértő bemutatása.
Herczeg Mónika „Az Európai Unió tagállamainak schengeni térséghez való
viszonya” című tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Európai Unió tagállamainak és különleges státusszal rendelkező területeinek schengeni térséghez
való viszonyát. A tanulmány általánosságban elemzi az Európai Unióval kötött
tagállami szerződések és jegyzőkönyvek tartalmát.
E havi könyvismertetőnk Gáspár Miklós és Regényi Kund tollából származik.
Simonyi Ottó „A mesterlövész” című könyve kerül bemutatásra.
Júliusi interjúnk dr. Tarcsa Csaba r. vezérőrnaggyal, a Készenléti Rendőrség
parancsnokával készült. Az interjút Hornyik Zsuzsanna készítette.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Az 5G hálózat a negyedik ipari forradalom autópályája
Az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok biztonságáról, a telefonos rendszereket veszélyeztető információbiztonsági incidensekről, de a koronavírus-oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálatáról is hallhattak előadásokat az
érdeklődők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Főépületének
Zrínyi Termében május 26-án.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/05/26/az-5g-halozat-a-negyedik-ipari-forradalomautopalyaja

Konferencia az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolatáról
Az RTK Büntető-eljárásjogi Tanszéke és a Magyar Rendészettudományi Társaság
Bűnügyi Tagozata az „Ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata az előkészítő
eljárásban, illetve a felderítési és a vizsgálati szakaszban” címmel konferenciát
szervezett az NKE Oktatási Központjában.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/26/konferencia-az-ugyeszseg-es-a-nyomozo-hatosagkapcsolatarol
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A polgárőrök és a rendőrök felkészültek a 2022. évi nyári szezonra
A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tisza-tóhoz látogatók 2022. nyarán bűn- és balesetmentesen töltik pihenésüket és örömteli
élményekkel gazdagabban térnek haza.
Forrás: https://opsz.hu/a-polgarorok-es-a-rendorok-felkeszultek-a-2022-evi-nyari-szezonra/

BIZTONSÁGI KISOKOS
Holiday fraud
Az üdülés szervezése során nem javasolt kapkodni, mert könnyen utazási csalás
(Holiday fraud) áldozatává válhatunk.
Utazási csalásnak nevezzük, amikor hamis szálláshely/járat/jármű foglalás
ajánlatával igyekeznek pénzt kicsalni az áldozatoktól. Ilyenkor az ajánlatban
szereplő tételek vagy csak rosszabb kondíciókkal érhetők el, vagy egyáltalán
nem is léteznek.
Érdemes gyanakodnunk, ha:
• az ár túlzottan kedvezményes,
• sürgető a hangnem,
• túl kevés információ érhető el az adott ajánlatról vagy a cégről,
• több negatív visszajelzés érhető el a cégről.
Az NBSZ NKI az alábbiakat javasolja a témában:
• Lehetőleg ne reagáljunk az ilyen fajta e-mailen, SMS-ben vagy közösségi
média oldalakon érkező üzenetekre vagy telefonhívásokra!
• Ne dőljünk be a sürgetésnek! Léteznek last minute akciók, de kizárólag jól
ismert, ellenőrzött cégek ajánlatait fogadjuk el.
• Vizsgáljuk meg a cég hivatalos weboldalát, ellenőrizzük, hogy az oldal rendelkezik-e érvényes SSL tanúsítvánnyal (zöld lakat böngésző sáv elején), valamint, hogy a domain név nincs-e elírva!
• Amennyiben utazási csomagban gondolkodunk, kizárólag olyan utazásszervező céggel kössünk szerződést, ami szerepel Budapest Főváros Kormányhivatalának online elérhető hatósági nyilvántartásában. (Itt az engedélyüket
vesztett irodákat is megtalálhatjuk.)
• Amennyiben mégis utazási csalás áldozatává váltunk, tegyünk feljelentést!
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/utazasi-csalas-holiday-fraud/
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Zrínyi Miklós és öröksége
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképző Kara fontos feladatának tartja
a hadvezér, hadtudós és költő Zrínyi Miklós (1620–
1664) emlékezetének ápolását, életművének megismertetését az új nemzedékekkel. Annál is inkább,
mert jogelődei, a honvédtisztképzés intézményei az
1950-es évektől Zrínyi Miklós nevét és eszmeiségét
hordozták.
Szerző: Harald Pöcher, Hausner Gábor, M. Szabó Miklós, Négyesi Lajos, Padányi József, Németh András,
Szabó András, Csikány Tamás, Sári Szabolcs, Tóth
Zsolt, Balla Tibor, Ruszin-Szendi Romulusz, Ádám Balázs, Pálffy Géza, B. Szabó
János, Végh Ferenc, Zágorec-Csuka Judit
Szerkesztő: Hausner Gábor
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
256 oldal

ISBN
978-963-531-658-8

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/hadtudomany/zrinyi-miklos-es-oroksege/

A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése
Szervezetünk kultúrájának ismerete önmagunk és
működésünk ismerete. Hatékonyan irányítani, vezetni és befolyásolni csak azt tudjuk, amit valóságában,
folyamataiban, az azt alakító tényezők szerteágazó
rendszerében ismerünk. A könyv tartalma segít eligazodni a szervezeti kultúra általános kérdéseiben,
és bepillantást enged annak egyes rendőri vonatkozásaiba is.
E tanulmánykötetben neves kutatók, tudósok, szakemberek adnak számot nemzetközi összefüggésekről,
hazai kutatási eredményekről, következtetésekről, tapasztalatokról, az ezekkel kapcsolatos gondolatokról.
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Szerző: Berde Csaba, Bolgár Judit, Borbély Zsuzsanna, Farkas Johanna, Ivaskevics Krisztián, Kovács Gábor, Molnár Rita, Sallai János, Tegyey Andrea Cecília,
Horváth József, Milus Gábor, Tőzsér Erzsébet
Szerkesztő: Farkas Johanna, Horváth József
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
264 oldal

ISBN
978-963-531-687-8

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/a-rendeszeti-szervezeti-kultura-tobbszempontu-megkozelitese/

FOLYÓIRATOK
Honvédségi Szemle 150 Évf. 2022/3. szám
Gazdag Erika: Koncepciófejlesztés a NATO-ban
A NATO katonai stratégiájának (2019) megjelenése óta felgyorsultak a koncepciófejlesztési munkálatok a szövetségben. Jelenleg csaknem egy tucat
különböző terven dolgoznak a szövetségi központ, a katonai hatóságok és a
tagállamok szakértői. A téma megújult aktualitása miatt a tanulmány bemutatja a koncepciófejlesztés fogalmi és tartalmi kérdéseit, illetve a közelmúltban újraszabályozott folyamatait. Kiemelt figyelmet fordít a védelmi tervezés
és a koncepciófejlesztés, valamint a koncepciófejlesztés és a transzformáció
külső és belső összefüggéseire. A NATO-koncepciófejlesztés új kérdéseinek
honvédségi megjelenése miatt a szerző rámutat a szövetségi terminológia
MH-beli adaptációjának fontosságára is. A tanulmány amellett érvel, hogy
a szövetségben újra előtérbe került koncepciófejlesztés miatt szükség van
a honvédségi alkalmazási folyamatok megerősítésére, az ezzel kapcsolatos
kiadványok, valamint doktrínák megújítására. Ezt a követelményt erősíti a
közelmúltban megjelent Nemzeti Katonai Stratégia (2021) szellemisége és
előírásai is.
Kajuha Petra: A közösségi média hatása a döntéshozatali rendszer és az
államszervezés tükrében
A szerző a modern kor egyik vívmánya, a közösségi média hatalmát szemlélteti. A Cambridge Analytica tevékenységének rövid bemutatásával igyekszik
az olvasó fókuszát ráhangolni az ezen felületekben rejlő lehetőségekre és az
alulszabályozottság miatt megjelenő veszélyekre, majd az Amerikai Egyesült
Államokban nemrégiben végbement vezetői változások és a Twitter közösségi
oldal ambivalens kapcsolatát vizsgálja. Az írás célja, hogy a Magyar Honvédség
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számára is releváns afganisztáni kivonulás után az online felületeken újonnan
megjelenő tálib tevékenységet bemutassa.
Forrás: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/issue/view/105

Büntetőjogi Szemle 2021/2.
Fázsi László: Az elfogultság bírói bejelentésének etikája
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) mindenki számára
garantálja a független és pártatlan bíróság tisztességes eljárását. Ennek érvényesülése érdekében az Alaptörvény azt is deklarálja, hogy a bírák függetlenek
és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem
utasíthatók. A bírói függetlenség a tisztességes bírósági eljárás egyik legfontosabb garanciáját jelenti, amelynek maradéktalan érvényesülése azt is megkívánja, hogy bíróként ne járhasson el az, aki a konkrét ügyben bármilyen oknál
fogva érintett, amely megkérdőjelezhetővé tenné eljárásának elfogulatlanságát, illetőleg pártatlanságát.
Prof. Dr. Gál István László: A befolyással üzérkedés mint speciális csalás
néhány aktuális elméleti és gyakorlati problémaköre
A befolyással üzérkedés elkövetési magatartásának szövegezése ma már igazodik a vesztegetés elfogadásának szövegezéséhez. Az előny kérése és elfogadása mellett a Btk. bünteti az ígéret elfogadását is, valamint az elkövetési magatartások köre kiegészül a „rá tekintettel harmadik személynek adott vagy
ígért az előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért” fordulattal. A befolyással
üzérkedés a vesztegetéshez szorosan kapcsolódó bűncselekmény, ugyanakkor
lényeges eltérő elemei is vannak. Sok tekintetben a csaláshoz van közelebb, a
szerző álláspontja szerint a csalással a specialitás viszonyában áll látszólagos
alaki halmazatban. Elkövetője mintegy beékelődik a vesztegető és a vesztegetés elfogadója közé, erre tekintettel indokolt, hogy az elkövetési magatartások
igazodjanak a vesztegetés elfogadásának tényállásához. A befolyással üzérkedés védett jogi tárgya a korrupciós bűncselekményekhez hasonlóan a közélet
tisztasága, a hivatalos személy és a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy befolyástól mentes döntése.
Forrás: https://ujbtk.hu/buntetojogi-szemle-2021-2/
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AUGUSZTUSI ELŐZETES
Az augusztusi lapszámba tervezett cikkek:
Antalóczy Péter és Gonda Éva: A családon belüli erőszak nemzetközi vetületei
De Coll Ágnes: Áldozatsegítés a Baptista Szeretetszolgálatnál
Hegyi Viktória: Néhány gondolat az ügyész szerepéről a kapcsolati erőszak és
az ahhoz a kapcsolódó bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásokban
különös tekintettel a gyermek jogainak biztosítására
Héra Gábor: A kapcsolati erőszak áldozatainak körében végzett kutatás eredményeiről
Nagy Csilla: A gyermekek kihallgatása. Az új módszerekben rejlő lehetőségek
Nagy Sándor és Petrus Mihály: A keresztyén egyházak és a bűnüldöző szervek együttműködésének lehetőségei a családon belüli erőszak elleni küzdelemben és a lelkigondozás szerepe a családon belüli erőszak áldozatainak
gyógyulásában
Oláh-Paulon László: A rendőrség szerepe a párkapcsolati erőszak megelőzésében
Solt Ágnes: Otthoni erőszakosságok
Windt Szandra: A gyermek érték vagy (értékes) árucikk?
Interjú Varga Judit igazságügyi miniszter asszonnyal

Belügyi Szemle Hírlevél

18

2022. július

ZÁRSZÓ
A nyár derekán járunk, s többségünk számára – remélhetőleg – inkább a pihenésről szólnak a napok, de ha még munkával is, minden bizonnyal tartalmas
kikapcsolódást jelent hírlevelünk és júliusi lapszámunk egyaránt. Olvasásukhoz jó szórakozást kívánunk!
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