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ELŐSZÓ
„A negatív stressz úgy alakítható át pozitívvá,
ha csak arra koncentrálunk, amin változtatni tudunk.”
Selye János
Kedves Olvasó!
Talán kevesen tudják, hogy azt a magyar tudóst, akinek kutatásait, megfigyeléseit követően a stressz szó használata az egész világon elterjedt, Selye János
professzort tizenhétszer jelölték Nobel-díjra, de végül mégsem kapta meg az
elismerést. Kutatóként rendkívül alapos megfigyeléseket végzett, az embert
körülvevő és életét befolyásoló környezeti és egyéb hatásokat vette górcső alá,
tudományos megállapításait a szervezet ezekre adott válaszreakcióit illetően
1936-ban publikálta az angol Nature folyóiratban. Cikke a kor legidézettebb
tanulmánya lett világszerte, s a megjelenését követően került bevezetésre a
stressz fogalma az élettanba.
Karikó Katalin, világhírű magyar kutatóbiológus számtalan előadásában hivatkozott Selye professzorra, s elmondása szerint a professzor által leírtakat
saját életében is megtapasztalta. Jó, ha vannak példaképeink, akiknek kitartását, életfilozófiáját érdemes követni, tanácsait meghallgatni. Valamennyien
tapasztaljuk, hogy mindennapjaink nem mentesek a stresszhelyzetektől, de
ha a fenti idézetet jól megjegyezzük és igyekszünk megfogadni az abban foglalt tanácsot, még a hasznunkra is válhatnak a bennünket érő külső, sokszor
váratlan hatások. Szerencsés nemzet vagyunk, mert számtalan kiváló tudóst,
szakembert tudhatunk magunkénak, és remélhetőleg a sor tovább folytatódik.
Nagyon sok remek fiatal szakember követi a „nagyok” példáját, halad előre kitartóan a választott tudományos, szakmai úton.
Bízunk benne, hogy kutatási eredményeik, tudományos publikációik közreadásával a Belügyi Szemle is hozzájárul ehhez a folyamathoz.
Szerkesztőség
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A SZAKMAI ÉLET HÍREI
NAV-HÍRADÓ
Jókor, jó helyen voltak a NAV munkatársai
A pénzügyőrök a M1-es autópályán tartottak ellenőrzéseket, amikor egy leállósávban veszteglő ukrán autóra és egy gyermekével várakozó nőre lettek figyelmesek. Nem tétlenkedtek, a család segítségére siettek. A helyszín biztosítása
mellett kicserélték a jármű kerekét és az utasokat elkísérték a legközelebbi
gumiszervízbe. Alig néhány órával később egy újabb műszaki hibás autóval
találkoztak a leállósávban. Az utazók elmondták, hogy egy órája várakoznak a
hőségben, de már úton van a segítség. A pénzügyőrök addig is ellátták ivóvízzel
a fiatal házaspárt.
125 milliós fogás az autópályán
A pénzügyőrök egy cseh járművet ellenőriztek az M1-es autópálya győri szakaszán, amiben a papírokon szereplő tételeken felül különféle zsákokat találtak. Azokat átvizsgálva 7500, különféle márkájú
(Adidas, Armani, Chanel, Christian Dior,
Gucci, Prada stb.) ruhát, övet, pénztárcát
és táskát találtak. Az előzetes szakértői
vélemény szerint valamennyi hamisítvány, amit a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A több
mint 125 millió forint értékű rakományt
lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést tettek.
Telhetetlen áfacsalók
Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot
csalt egy budapesti bűnszervezet. A NAV nyomozói harminc embert fogtak el és
hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak.
A bűnbanda profilja folyamatosan bővült: eleinte számlagyárat működtettek,
majd az őrzésvédelem területén is tevékenykedtek. A munkavállalók után járulékokat, a vagyonvédelmi szolgáltatás után áfát nem fizettek. Valótlan adatokkal, hamis iratokkal támogatásból és hitelből származó pénzekre is sikerült
rátenniük a kezüket. Összesen 3,7 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
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A nyugat-dunántúli nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven
helyszínen tartottak házkutatásokat. Nagy értékű autókat, több száz millió
forint készpénzt foglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak
mintegy 1,7 milliárd forint értékben. A nyomozás eredményeképp egymilliárd
forint jogtalanul igényelt hitelösszeg kiutalását is sikerült megakadályozni. A
bűnszervezet irányítóját az akció napján a hegyeshalmi határnál a MERKUR
bevetési egység fogta el. Társai megpróbálták a bizonyítékokat elrejteni, ám a
kutatásokon a nyomozók kiszúrták az erkélyre kicsúsztatott laptopot és az alsónadrágba eldugott mobiltelefont is. A nyomozás különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás
és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet más
ügyben is gyanúsított irányítói most akár 20 évet is kaphatnak.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
E havi folyóiratunk fókuszában a sport mint prevenciós eszköz volt. Interjúnkban Diószegi Juditot kérdeztük a sport és a drogprevenció kapcsolatáról, aki
már 24 éve dolgozik ezen a területen. 2006-ban addiktológiai konzultáns végzettséget szerzett, valamint nyitottságának köszönhetően sok programot ismert
meg ez idő alatt. Havi aktuális rovatunkban dr. Molnár István Jenő írt cikket arról, hogy a sport mint a szabadidő hasznos eltöltésének módja kiváló eszköze
lehet az általános, valamint a kábítószer-prevenciós törekvéseknek egyaránt.
Erdős Ákos Drogmonitor című rovatunkban a drogpolitikai modellekről ír, bevezetőjében meghatározva a fogalmat, mely olyan szakpolitikát takar, amely a
kapcsolódó tudományos szakdiszciplínák által megteremtett tudást integráló
sajátos alkalmazási keret egy adott társadalmi-politikai kontextusban. A drogpolitika legmélyebb lényege szerint arra szolgál, hogy a probléma kezelésére
az adott összefüggések között legalkalmasabb megoldási rendszert alakítsa ki
és valósítsa meg. Ajánló rovatunkban a Szer/tár nevű interaktív prevenciós kiállításról számolt be Tóth Enikő. Humli Viktória az EMCDDA Iskolák és drogok: Egészségügyi és társadalmi válaszok című miniguide-ját foglalta össze.
A folyóirat az alábbi linken elérhető: https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/07/Drogfigyelo_2022_junius.pdf
DROGRADAR
A „Drogradar” rovatunkban heti rendszerességgel tekintjük át a kábítószerrel
kapcsolatos magyar és a nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el
a Belügyi Szemle olvasói számára.
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Struccfarmnak álcázott kábítószer-ültetvényre csapott le a rendőrség Csongrád-Csanád megyében. Összesen 1630 tő kannabiszt, valamint több mint 8 kiló
növényi törmeléket foglaltak le tőlük. Az ügylet két szomszédos tanyán folyt, az
egyiken végezték a magról nevelést, a másikon pedig a növényi törmelékeket
csomagolták. A nyomozók összesen 8837 gramm kannabisz-törmeléket foglaltak
le, melynek feketepiaci értéke 22 millió forint, a termesztett növények leszüretelését követően pedig az elkövetők akár 120 millió forintot is kereshettek volna.
Nagyvállalatok támogatják alkalmazottaik körében a pszichedelikus drogok
alkalmazását a mentális betegségek leküzdése érdekében. A döntés hátterében a profit áll, hiszen minél jobban érzik magukat a dolgozók, annál nagyobb
a remény a profitra, így akár céges juttatás keretében ajánlják nekik a hallucinogén szereket. Amszterdamban már léteznek „gombázós” csapatépítő programok is, ahol csoportosan és egyénileg is biztosítják a résztvevők számára a
szerélményt. Az ötlet onnan származik, hogy Hollandiában már legális, és hamarosan Oregon államban bevezetésre kerül a varázsgombák hatóanyagának,
a pszilocibinnek alkalmazása a depresszió, a gyógyszerfüggőség, a szorongás és
az erős hangulatingadozások kezelésére.
Az egyetemista diákkultúra része a bulizás és az ivás, viszont manapság egyre
több fiatal számára a társasági italozás hamar alkohol- és kábítószerhasználati problémákhoz vezet. Egy liverpooli diák mesél arról, hogy manapság inkább
meglepődnek azon, ha valaki nem használ illegális szert, mint azon, aki igen. A
Diákok Nemzeti Szövetségének vizsgálata megállapította, hogy az Egyesült Királyságban minden ötödik diák használ kábítószert, és a kokain mellett a kannabisz a
leggyakrabban használt tiltott kábítószer. Mindeközben az EMCDDA legfrissebb
jelentéséből is kiderül, hogy az Egyesült Királyságot szinte „Európa kokainfővárosaként” emlegetik. Itt használnak a legtöbben kokaint az egész kontinensen.
A kanadai British Columbia ideiglenesen dekriminalizálja a kokain, az MDMA
és az opioidok személyes használatra irányuló birtoklását a 18 év felettiek számára. Abban bíznak, hogy ez a lépés majd segít leküzdeni a folyamatos kábítószerrel való visszaéléseket. Az anyagok továbbra is illegálisak maradnak, de
azokat a felnőtteket, akiknél személyenként legfeljebb 2,5 grammnyi anyagot
találnak, a hatóságok nem tartóztatják le, nem emelnek vádat, és nem foglalják le kábítószereiket. A mentesség a jövő év elejétől, három évre, 2026. január
31-ig lesz érvényben. A cél az, hogy a rendőrség a büntetések kiszabása helyett
inkább tájékoztatást adjon a szerhasználók számára az elérhető egészségügyi
és szociális támogatásokról.
A mexikói ügyészek csütörtökön közölték, hogy találtak egy tiltott létesítményt
Colorado határvárosában, ami fentaniltabletták gyártására specializálódott.
Őrizetbe vettek egy férfit, akinél 11 kiló fentaniltablettát, fehér és kék színű port
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és egy ipari tablettaprést találtak. A mexikói kartellek fentanil-prekurzorokat
importálnak Kínából, majd a kábítószert hamisított tablettákká préselik, amelyek úgy néznek ki, mint a Xanax, az Adderall vagy az Oxycodone, de előfordul,
hogy a szert más drogokhoz keverik. Ez több tízezer túladagolásos halálesethez
vezetett az Egyesült Államokban, mivel az emberek gyakran nem veszik észre,
hogy fentanilt szednek.
Megrendezésre került a Drogkutató Intézet konferenciája:
A szerhasználó útja címmel
Az esemény 2022. június 21-én került megrendezésre a Hatvany-Lónyay villában.
Témája a „A szerhasználó útja volt” volt. Eseményünk az alábbi tematikát követte:
• Jeffrey Zammit és Zanati Balázs: A kanadai marihuánalegalizáció megvalósulásának tanulságai.
• Csákó Ibolya rendőr alezredes: Magyarországi kábítószerhelyzet rendőr
szemmel.
• Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Drogkutató Intézet együttműködési
megállapodásának ünnepélyes aláírása.
• Prof. Dr. Haller József: A drogszabályozás hatása a drogkereskedelemre.
• Dr. Ujhelyi Eszter: A vérrel átvihető fertőző megbetegedések veszélye a szerhasználattal összefüggésben.
• Dr. Pap Csaba: A toxikológiai ellátás menete.
• Erdős Eszter: Felépülést támogató módszerek egy „drogrehabon”.
• Varga Sándor: Felépülésem története.
• Bódult tudatlanság: A legalizáció nem várt hatásai Kanadában címmel szerveztünk előadást.
2022. június 23-án került megrendezésre kanadai vendégeink, Jeffrey Zammit
és Zanati Balázs, a Toronto Police Service rendőreinek a legalizációval kapcsolatos tapasztalataikról szóló előadása a Mathias Corvinus Collegium Tas vezér
utcai épületében, melyen azon kérdésekre válaszoltak, hogy hogyan változtatta
meg a marihuána legalizációja a kábítószerpiacot, mik a jelenlegi szabályozások, hogyan alakul ezek után a kábítószer elleni küzdelem Kanadában, mivel
néz szembe nap, mint nap egy kanadai rendőr?
Az Országos Rendőr-főkapitányság Kábítószer-ellenes világnap alkalmából
szervezett szakmai konferenciáján jártunk.
Együttműködési partnerünk, az ORFK 2022. június 22-én tartotta konferenciáját,
mely a kábítószer-elleni küzdelem különféle aspektusait volt hivatott szakmai
körben megvitatni. Az előadók között szerepeltek a Drogkutató Intézet vezetői
is, dr. Habil. Christián László r. dandártábornok és dr. Molnár István Jenő, valamint keddi konferenciánk külföldi vendégei Zanati Balázs és Jeffrey Zammit is.
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NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Plenáris ülést tartott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
„Manapság a fiatalság szereti a luxust. Rossz a modora, megveti a tekintélyt,
nem tiszteli az öregeket, és a szája jár, ahelyett, hogy dolgozna.” Szókratész,
Kr. e. 470-ben elhangzott gondolataival indult az egyik izgalmas előadás, az NBT
múlt havi plenáris ülésén, amelynek fő témája a generációk gondolkodása és
viselkedése volt. Prevenciós szempontból kardinális kérdés, mondjuk a Z generáció (1996–2009 között születettek) médiatartalom fogyasztása, egyáltalán
kommunikációjuk, ugyanis döntően saját preferenciájuk alapján hozzák létre
hírcsatornáikat. Figyelmet érdemlő azon megállapítás is, hogy alig választják el a
valós és a virtuális világot, bár a fizikai élet kriminális rizikóival nagy többségük
tisztában van. Bűnmegelőzési szempontból ez nagyon fontos, hiszen a tanult ismeretek készségszintű alkalmazásával, ennek alapján tudják kivédeni a veszélyeket, illetve elkerülni, hogy bűncselekmény áldozatai legyenek. Ez a preventív
szemlélet mutatkozik meg akkor is, amikor új típusú tartalmakat hoznak létre,
saját életük bemutatása elemi igényeként.

AZ AUGUSZTUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Héra Gábor „A kapcsolati erőszak eseteinek rendőri kezeléséről” című tanulmányának célja a kapcsolati erőszak jelenségére fókuszáló IMPRODOVA
program kutatási eredményeinek ismertetése. A tanulmány alapjául szolgáló
kvalitatív adatfelvétel a szociális ellátórendszer intézményei és a rendőrség bevonásával zajlott le. Az interjúalanyok az intézmények közötti együttműködés
jellemzőin túl a kapcsolati erőszak rendőri kezeléséről is véleményt alkottak.
„A gyerek: érték vagy értékes árucikk?” címmel készült Windt Szandra tanulmánya, amelyből kiderül, hogy a gyermekkereskedelemmel kapcsolatban
kevés hazai tanulmány jelent meg, kevéssé láthatók a 18 év alatti sértettek a
szexuális és a munkacélú kizsákmányolás szempontjából. A statisztikai adatok
alapján szexuális kizsákmányolás áldozataivá főként lányok, míg a munkacélúévá inkább fiúk válnak, ennek ellenére a fiúk szexuális kizsákmányolásáról
is szólni kell. A 18 év alattiak sérelmére megvalósított kizsákmányolási célzatú
bűncselekmények többségét főként nem a családtagok valósítják meg, bár sajnálatosan az is előfordul.
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Solt Ágnes „Otthoni erőszakosságok” című cikke rávilágít arra, hogy a családon belüli erőszakos jelenségekről bár rengeteg szó esett az elmúlt években,
a cinkos hallgatás nem látszik csökkenni, és sem a gyermekvédelmi, sem az
igazságszolgáltatási rendszer válaszai nem bizonyulnak kellően hatékonynak
az otthoni erőszakosságok megfékezésére.
Nagygyőr Csilla „A gyermekek kihallgatása a nyomozások során” című tanulmánya fontos kérdést jár körbe, mégpedig a következő gondolatot. A gyermekbarát igazságszolgáltatás koncepciójának, a gyermeki jogok igazságszolgáltatásba történő beépülésének sikere aszerint mérhető, hogy egy eljárás az
abban érintett gyermek számára traumatizáló-e, képes-e az a gyermek jogait és
szükségleteit minden percében szem előtt tartani, érvényesíteni. Működhet-e
ez csak jogszabályok alapján, elégséges-e a markáns eljárási szabályok meghatározása, avagy az igazságszolgáltatás és a rendőrség világához oda kell engedni
és be kell vonni abba a gyermekvédelem eszköztárát.
Antalóczy Péter és Gonda Éva „A családon belüli erőszak az Emberi Jogok
Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában” címet viselő tanulmányában
bemutatja a családon belüli erőszak vonatkozásában az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatát. Részletesen ismertetnek a bíróság döntései
közül egy-egy szlovák, török, magyar, olasz és orosz jogesetet, figyelemmel azok
hasonlóságaira és különbözőségeire.
Nagy Sándor István és Petrus Mihály „A keresztyén egyházak és a bűnüldöző
szervek együttműködésének lehetőségei a családon belüli erőszak elleni küzdelemben” című tanulmányában megállapításra kerül, hogy a családon belüli
erőszak áldozatainak igenis szükségük van a segítségnyújtásra. Ezt nem kizárólag az állami szervektől kell megkapniuk, szükség van az egyházi lelkigondozás
nyújtotta segítő tevékenységre is. A tanulmányban vázolt koncepció egy olyan
fejlesztési lehetőséget vetít előre Magyarország rendőrségét illetően, amelyre már
láthatunk példát egyéb rendvédelmi szervek esetében is. Mivel a rendőrségen
belül ilyen jellegű koncepció még nem létezik, a javaslat eredetinek mondható.
„Néhány gondolat az ügyész szerepéről a kapcsolati erőszak és az ahhoz a
kapcsolódó bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásokban, különös
tekintettel a gyermek jogainak biztosítására” című cikkében Hegyi Viktória
célja a kapcsolati erőszak és a kapcsolódó bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások tapasztalatainak, a gyermek jogainak és védelmének biztosítására
rendelkezésre álló eszközök áttekintése a törvényi tényállás hatályba lépése óta
eltelt időben. A tanulmányban megállapításra kerül, hogy a törvényi tényállás
megalkotása óta megismerve a büntetőeljárások e bűncselekmény jellegéből
adódó specialitását, a nyomozó hatóság és az ügyészség folyamatosan alakítja
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gyakorlatát, illetve a jogalkotó is intézkedéseket tesz új büntetőeljárási módszerek jogi kereteinek megalkotására, amely a gyermek jogainak védelmét szolgálja.
Augusztusi interjúnk dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszonnyal készült.
Az interjút Hornyik Zsuzsanna készítette.

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Országos Polgárőr Nap – Prevenció a mindennapok biztonságáért
Az Országos Polgárőr Szövetség 2022-ben a Bács-Kiskun megyei Dunapataj település külterületén lévő Bakodpusztán rendezte meg június 25-én az XXVII.
Országos Polgárőr Napot, amelyen dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy a Belügyi
Szemle főszerkesztője is részt vett a Szerkesztőség képviseletében.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a
Kalocsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakelőadói – iskolaőrökkel kiegészülve – a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által biztosított Mobil Bűnmegelőzési Centrum hasznosításával és komplett prevenciós programmal települtek
ki az Országos Polgárőr Nap helyszínére.
Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elnöke köszöntötte a rendőrség prevenciós szakembereit. Szakmai értékelésében a rendőrség
bűnmegelőzési munkáját áttekintve kitért a személyes megjelenéssel történő prevenció kiemelt jelentőségére egy olyan időszakot követően, amikor az
ilyen típusú kommunikáció nem érvényesülhetett.
Az ünnepi napon az „Összefogással a mindennapok biztonságáért” mottóhoz híven mintegy 2500 résztvevővel oszthatták meg a legfontosabb megelőzési
ismereteket a rendőrök.
Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis

A rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői
Immár két évtizede, hogy Szent László ünnepnapja alkalmából a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata és a Magyar Hadtudományi
Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja helyben, rendészettudományi konferenciát szervez. Az idén a tudományos tanácskozás június 23-án
zajlott, „A rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői” címmel. A rendezvény fő
támogatói között szerepelt a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Pécsi Tudományegyetem, valamint az Alapítvány a
Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért (REMÖK).
Megnyitójában, a konferencia vezetője, a Magyar Hadtudományi Társaság
Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportjának elnöke, Zámbó Péter kiemelte,

2022. augusztus

9

Belügyi Szemle Hírlevél

hogy napjainkban, illetve a közelmúltban bekövetkezett társadalmi események
és jelenségek okán megnőtt az egyes biztonsági tényezők (nemzetbiztonsági,
közbiztonsági, határbiztonsági, egészségügyi biztonsági) szerepe. E tényezők
számbavételével indokolt tudományos igényességgel áttekinteni mindazokat
a kihívásokat, amelyek révén az állami, de mindenekelőtt a személyi biztonság
fenntartható vagy szavatolható.
A konferencia plenáris részében a résztvevők a biztonságot veszélyeztető
rendkívüli helyzetek kezelésének rendészeti lehetőségeit különböző aspektusból világították meg. Az esemény előadói többek között Deli Gergely, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektora, Felföldi László a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, Rusvai Miklós tanszékvezető, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar Patológiai Tanszékének vezetője, Resperger István
ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete Katonai
Tanszékének vezetője, Halmosi Zsolt rendőr altábornagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója voltak.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/

Tisztavatás a Budai Várban
Ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt
tett tiszti esküt július 2-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának (RTK) 144 hallgatója a Budai Várban Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és a tábornoki kar jelenlétében.
A Rendészettudományi Kar a 2021/2022-es tanévben ünnepelte a rendészeti
felsőoktatás megkezdésének 50. évfordulóját. Ezen időszak alatt a rendészeti
képzés folyamatos megújuláson ment és megy keresztül, igazodva a kor kihívásaihoz, továbbá a megrendelői igényekhez is. Ennek részeként a Katasztrófavédelmi Intézet a korábbi rendészeti képzései mellett tűzvédelmi mérnök alapszakot indít 2022 őszétől.
A most végzett évfolyam végzősei közül július 4-én a rendőrségnél 76 fő; a
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 35 fő; a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerveinél 16 fő; illetve a Büntetés-végrehajtási Szervezetnél 17 fő kezdi
meg szolgálatát.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/

A jövő dróntechnológiai fejlesztéseit megalapozó egyetemi
és ipari együttműködés indul
Dróntechnológiai kutatás-fejlesztési együttműködésről állapodott meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a MouldTech System Kft. Az együttműködési megállapodást
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ünnepélyes keretek között írták alá az egyetemek rektorai, valamint az ipari
partner ügyvezetői a Műegyetemen.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/06/28/a-jovo-drontechnologiai-fejleszteseitmegalapozo-egyetemi-es-ipari-egyuttmukodes-indul

Újabb lépés az állatok védelmében
Az Állatorvos-tudományi Egyetemmel kötött megállapodással bővítette együttműködéseinek körét az állatvédelem terén a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Az aláírás apropóján a BRFK újabb figyelemfelhívó videóval is jelentkezik.
Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/
ujabb-lepes-az-allatok-vedelmeben

BIZTONSÁGI KISOKOS
Hírlevél leiratkozásos támadások – így védekezhetünk!
A valódi hírlevelek jó lehetőséget adnak arra, hogy a minket érdeklő témákkal
kapcsolatban informálódjunk, és ha meggondoltuk magunkat, egyszerűen csak
annyit kell tennünk, hogy leiratkozunk róluk, ezzel jelezve az adott szolgáltatónak, hogy a továbbiakban már nem kérünk tőlük ilyen tájékoztató üzeneteket.
Sajnos azonban a spammerek és a kiberbűnözők is előszeretettel alkalmazzák
álcául a hírleveleket. Tippünkből kiderül, hogy hogyan, és az is, hogy miképpen
védekezhetünk ezek ellen.
Leiratkozásos támadások
Érdemes szót ejteni azokról a típusú kéretlen levelekről, amelyek első ránézésre egy ártatlan, jóllehet idegesítő hírlevélnek tűnnek, azonban feltűnő módon
felkínálják a lehetőséget arra, hogy egyetlen kattintással le tudjunk iratkozni
róluk. Teljesen érthető, ha úgy gondoljuk, hogy a legegyszerűbb egy kattintással
megszabadulni az ilyen levelektől, azonban a helyzet az, hogy érdemes megállni egy pillanatra, mert ez bizony lehet, hogy egy támadás. A spammerek vagy a
számítógépes bűnözők többféle céllal is küldhetnek ilyen káros leveleket.
• Információgyűjtés miatt
Lehet, hogy egyszerűen csak azt szeretnék kideríteni, hogy az e-mail címünk aktív használatban van-e, valamint, hogy mennyire vagyunk „kattintósak”, vagyis
jellemző-e ránk, hogy rákattintunk az e-mailekben küldött hivatkozásokra.
Ha pedig elkövetjük azt a hibát, hogy válaszüzenetet írunk az ilyen spamekre,
azzal ráadásul újabb támadási felületet is nyitunk, az e-mailek fejlécében ugyanis

2022. augusztus

11

Belügyi Szemle Hírlevél

több olyan technikai információ is szerepel, ami egy támadó számára hasznos
lehet egy kifinomultabb támadás indításához.
Mindezek hihetetlenül értékes információt jelentenek a kiberbűnözők számára, felhasználhatják ellenünk például adathalász támadás indítására, vagy
egyszerűen továbbértékesíthetik e-mail címünket a sötét weben, mint egy „ellenőrzött” fiók.
• Káros hivatkozást rejtenek el az üzenetben
Egy „Leiratkozás”/„Unsubscribe gomb” gyakran egy olyan hivatkozást tartalmaz, ami egy adathalász weboldalra vezet, vagy egy olyan webhelyre, ahonnan
valamilyen vírus töltődik le az eszközünkre.
Mi a teendő?
Elsősorban ne kattintsunk reflexből a leiratkozásra! Vegyük észre a „kattintásvadászatot”! Inkább jelöljük meg spamként a levelet, ezzel „megtanítva” a levelezőprogramunk spamszűrőjét arra, hogy szűrje ki a hasonló e-maileket!
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/hirlevel-leiratkozos-tamadasok-igyvedekezhetunk/

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Kriminalisztika
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett tudományos
fejlődés jelentős kihatással volt a nyomozással ös�szefüggő eszközökre és módszerekre is. A magyar
és külhoni ismeretek folyamatosan bővülő tárháza
olyannyira kitágult és átalakult, hogy kívánatossá
vált egy széles spektrumú, friss szellemű nyomozási
útmutató, egy modern tudományelméleti összefoglaló a krimináltechnika és a krimináltaktika körében.
    A tankönyv három fő részből áll. Az első a kriminalisztikai alapvetéseket, legfőképpen a kriminalisztika
fogalmát, tudományági kapcsolódásait, történetét, elveit, szakirodalmát tartalmazza. Ezt követi a krimináltechnikai fejezetek csoportja,
amely – felfogásunk szerint objektivitása és egyre erőteljesebbé váló, dinamikusan fejlődő szerepe miatt – prioritást élvez a harmadik fő részben megfogalmazott és – több szubjektív elemet tartalmazó, ugyanakkor a gyakorlatban sokszor
eredményes, háttérbe nem szorítható – krimináltaktikai módszerekkel szemben.
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Ezen rész utolsó fejezetében (mintegy összefoglalás helyett) rámutatunk a gyakorlatban előforduló kriminalisztikai hibákra, a tudományág nemzetközi tendenciáira, a jövőbeli fejlesztési lehetőségekre, a várható elmozdulási irányokra.
Reményeink szerint a kötet nemcsak a joghallgatóknak, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem diákjainak jelent majd hasznos olvasmányt tanulmányaik során, hanem jó szívvel fogadják és forgatják majd a gyakorló jogalkalmazók, a praxist folytató bűnüldözők, bírák, ügyészek, ügyvédek, büntetés-végrehajtási alkalmazottak, a biztonsági szférában dolgozók és az elméleti kutatók,
egyetemi oktatók is – végső soron pedig minden múltfürkésző, valóságfeltáró,
igazságkereső olvasó.
Szerkesztő: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
624 oldal

ISBN
978-963-531-557-4

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/kriminalisztika/

Speciális prevenció és dezisztencia
A mű mondanivalója hiánypótló, a büntetés egyéni
megelőzési funkciójának és az elítélt büntetés utáni
visszailleszkedésének kutatása szinte teljesen hiányzott hazai szakirodalmunkból. A mű szerkezete: az
elméleti alapvetés, a nemzetközi kitekintés és a hazai
helyzet bemutatásának gondolati trilógiája logikus,
világos keretet ad a mondanivalónak. E feldolgozás
a hazai irodalmunkban még kevéssé ismert, gazdag
kitekintést nyújt a tőlünk nyugatra fekvő területek
hatékonyságvizsgálati kísérleteire is, meggyőző bizonyítékául annak, hogy e kutatások a pönológiai döntések szempontjából igenis nagy fontosságúak. A művet a szerző tudományos
felelősségtudata és segítő szándéka formálta a szakterület kritikai feldolgozásává, amely alkalmas arra, hogy felhívja a szakmai közvélemény figyelmét a
speciális prevenció és a dezisztencia nehézségeire és ezek leküzdésének lehetséges módozataira. Elismerésre méltók a szerző kutatói erényei: a jelentős
energiát igénylő anyaggyűjtés, a rendkívül terjedelmes szakirodalmi spektrum
gondos, elemző áttekintése és feldolgozása.
Szerző: Szabó Judit
Nyelv
Magyar

Kiadó
Országos Kriminológiai Int.

Terjedelem
264 oldal

ISBN
978-963-7373-14-5

Megjelenés éve
2019

Forrás: https://okri.hu/index.php/publikacio/egyeb-kiadvanyok/okri-kotetek
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FOLYÓIRATOK
Rendőrségi Tanulmányok (V. évfolyam 2022/1)
Zsigovits László: A nemzetközi bűnügyi együttműködés elmélete
Az általános elveknek érvényesülniük kell a bűnügyi együttműködésben is,
de a bűnügyi tevékenység különlegességeinek, specifikumainak figyelembevételével, a releváns jogszabályok adta lehetőségek és korlátozások közepette. Ezért minden bűnügyi tisztviselő számára fontos kompetenciaként
jelenik meg az együttműködési képesség megteremtése, az európai uniós és
hazai biztonságpolitikai, kiemelten a belső biztonság eszmei törekvéseinek és
dokumentumainak adaptációs képessége, valamint a releváns jogszabályok
iránti érzékenység kialakítása. Az általános elmélet a bűnügyi együttműködés gyakorlati lefolytatásának eseteit, törvényszerűségeit, elveit, erőit, eszközeit, módszereit vizsgálja, kutatja, valamint feldolgozza annak tapasztalatait,
általánosítja, rendszerezi a megszerzett ismereteket, gondoskodik azok közreadásáról és a gyakorlatban történő hasznosításáról. A fejezet további részei
az általánosból kiindulva vezetik le a nemzetközi bűnügyi együttműködés elméletét. Ezért a példák a jobb megértés érdekében ugyanúgy tartalmaznak
az általános, mint a specifikus esetekre vonatkozó leírásokat.
Nyeste Péter: Hazánk a nemzetközi bűnüldözési együttműködés rendszerében, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK)
Az 1990-es években a nemzetközi bűnüldözési együttműködés jelentős intézményi és jogi fejlődésen ment keresztül az EU-ban. A Maastrichti Szerződéssel 1992-ben létrehozott III. pillért jelentős kodifikációs és intézményfejlesztési hullám követte. A bűnügyi információk cseréje több csatornán
beindult, egyre több és több megkeresés érkezett be egy-egy országba, így
hazánkba is. Elkerülhetetlen volt hazánk számára, hogy aktívabb szerepet
vállaljon a nemzetközi bűnügyi, bűnüldözési együttműködésben, hiszen a
belső határok megszüntetésével létrejött egy olyan határok nélküli térség,
amelyben a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabadon áramolhat,
ami azonban negatív hozományként maga után vonja az utazó bűnözés és a
több országra kiterjedő szervezett bűnözői csoportok kialakulását. Ebben a
térségben a biztonság megteremtése kulcsfontosságú tényezővé vált, mely
jelentette egyben olyan új mechanizmusok bevezetésének szükségességét,
melyek kompenzálni képesek a korábbi határellenőrzés kiesésével járó biztonsági deficitet. Míg a nyugat-európai országok rendőrei számára már a napi
gyakorlat részét jelentette a másik tagállami hatóság tagjával való együttműködés, addig hazánknak jelentős változásokat kellett megélnie, jelentős
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változtatásokat kellett megtennie ezen a területen ahhoz, hogy szervesen be
tudjon illeszkedni ebbe a rendszerbe, és elfogadott, egyenrangú, kezdeményező, aktív partnerként tudjon részt venni az együttműködés folyamatában.
E változások komplex egységet alkotva alakították és alakítják ma is hazánk
nemzetközi életben betöltött szerepét, formálták és formálják jogi és intézményi struktúránkat ahhoz, hogy szerves részét képezzük elsősorban az uniós,
de tágabb értelemben a nemzetközi bűnügyi együttműködési rendszernek.
Napjainkra az együttműködésben részt vevő magyar hatóságok elismerést
és megbecsülést szereztek számos szakterületen, és megbízható, szakmailag
magas színvonalon teljesítő, nem csupán „részt vevő”, hanem aktív „partnerekké” váltak. A tanulmányban csupán néhány területet említ a szerző, melyek esetében szükséges volt a változás, változtatás hazánkban a nemzetközi
bűnüldözési együttműködésbe történő megfelelő integráció miatt.
Simonka Gábor: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás
Elleni Iroda
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer célja a bűncselekményekből származó vagyoni elemek, pénzeszközök „tisztára
mosásának” megelőzése és megakadályozása, valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése, és a terrorcselekményt elkövetők, a
terrorista csoportok anyagi forrásainak felderítése. Alapvetően nemzetközi
standardok, nemzetközi követelmények által vezérelt intézményrendszerről
beszélünk, amely különböző jogágaknak és szakterületeknek az elemeiből áll.
Forrás: https://archive.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/last

Ügyészségi Szemle 2022/01. VII. Évf. 1. szám
Garai Renáta – Kiss Máté Jenő: Burokba zárt erőszak: a szülőbántalmazás sajátosságai a büntetőjogi beavatkozás és a joggyakorlat tükrében
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy családunk a biztonság, az intimitás
tere, elsődleges szocializációs közegünk. Elsősorban innen építkezünk, ebből
merítjük mintáinkat, s az ott tapasztaltak meghatározó befolyást gyakorolnak
jövőbeni viselkedésünkre, élethelyzeteink kezelésére. A család voltaképpen a
társadalom legalapvetőbb egysége, egy olyan tér, amelyben a bensőséges viszonyok által egyfajta érzelmi és anyagi stabilitást lelhetünk. A család funkciója és
megítélése a történelem során folyamatosan változott, és az együtt élő nagyobb
rokoni közösségek az utolsó évszázadokban fokozatosan átalakultak „kiscsaláddá”, így lett egyre ritkább a többgenerációs közös háztartás. Az átalakuló
családmodellekben a szülők szerepe sem maradt változatlan. A patriarchális
szemlélet szerint az apák képviselték a családot a társadalom felé, a családon
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belül is korlátlan hatalommal bírtak, az anyák pedig a házimunkában és a gyermeknevelésben teljesedtek ki. A 20. században viszont elkezdtek felbomlani
a klasszikus nemi szerepek, a nők munkába állása pedig komoly frusztrációt
jelentett a haladó szellemet nélkülöző férfiakban. Ez a fajta változás a 21. században sem hagyott alább, és bár mostanra nem feltétlenül a házasságra, hanem
sokkal inkább a pszichológiai és egzisztenciális függésre épül, de még mindig
a társadalom alapkövét jelenti. Mindez magával vonta, hogy a szülők szerepe
is jelentősen megváltozott, illetve a szülő-gyermek viszonyrendszert teljesen
más, addig ismeretlen tényezők formálják.
Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetése bűntettének jogalkalmazási dilemmái
A tanulmány a gyermekek érdekét sértő deliktumok közül a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményével foglalkozik. A témával összefüggésben a szerzőnek
lehetősége adódott aktavizsgálatot lefolytatni, melynek alapjául a Fővárosi
Főügyészség illetékességi területén született összes 2019. évi, jogerős eljárást
befejező döntés szolgált. A vizsgált évben 108 darab jogerős ítélet született,
melyből 87 ügyben a Btk. 208. § (1) bekezdésébe, míg 21 esetben a Btk. 208. §
(2) bekezdésébe ütköző magatartás miatt állapították meg az eljáró bíróságok
a vádlottak bűnösségét. Ezen számadatból egyértelműen kitűnik, hogy a jogalkalmazás szempontjából az (1) bekezdés szerinti fordulat bír relevanciával, így
a következőkben kizárólag ezzel a bűncselekményi alakzat került vizsgálat alá.
Elsőként – a hosszas dogmatikai elemzést mellőzve – a Btk. 208. § (1) bekezdése
szerinti kiskorú veszélyeztetése főbb elméleti aspektusai, majd az egyes büntetőjogi szankciók alakulása kerül bemutatásra a vizsgált ügyekben.
Forrás: https://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202201/ujsag
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SZEPTEMBERI ELŐZETES
A szeptemberi lapszámba tervezett cikkek:
Balatonyi László: Magyarország kisvízfolyásainak árvizei (könyvismertetés)
Baráth Noémi Emőke: Látens és manifeszt hatások a rendészeti felsőoktatásban
Cseres Judit: Újszülöttgyilkosságok Németországban. Egy nagyszabású tanulmány ismertetése
Erdélyi Katalin: A kockás papírtól a digitális e-jegyzőkönyvig. A kézírás szakértői vizsgálatának dokumentálása
Erdős Ákos: A szintetikus katinon-származékok hatásai: irodalmi áttekintés
Hegedűs Ákos: A szakértő szerepe a személyi állapotot érintő perekben
Hertelendi Lajos: Egy kamion – 71 halott. Kegyetlen, profitorientált embercsempészek, akik nem válogatnak a módszerekben
Horgos Lívia: Gondolattöredékek az előkészítő ülésről a vád és a bizonyítás
viszonylatában
Lippai Zsolt – Sallai János: Helyet kér a rendészettudomány
Lohner Klaudia – Csomós István: Potenciális terrorista elkövetők kockázatelemzése
Nogel Mónika – Pádár Zsolt – Kovács Gábor – Gárdonyi Gergely – Zenke
Petra: A vadvilági bűnözés sajátos kriminalisztikai kihívásai Magyarországon
Szombati Ivett: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései – Kézikönyv a szakértői tevékenységről és a szakvéleményről szakértőknek és jogászoknak című
monográfiájáról (könyvismertetés)
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ZÁRSZÓ
Augusztus a nyár utolsó hónapja. Sokan most töltik jól megérdemelt szabadságukat. Mások már lassan készülnek az újabb feladatokra. Reméljük minden
olvasónknak szolgálhattunk újdonsággal és kellemes időtöltéssel hírlevelünkkel és augusztusi lapszámunkkal egyaránt.
Szerkesztőség

ELÉRHETŐSÉGEK
Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.
E-mail:
szerkesztoseg@belugyiszemle.hu  
Facebook: https://www.facebook.com/belugyiszemle
Telefon: +36 (26) 795-900; BM: 24-600, 24-611
Weblap: https://belugyiszemle.hu
OJS:
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index
Felelős kiadó
Belügyminisztérium Belügyi Szemle Szerkesztősége
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Nyomda
Duna-Mix Kft., Vác.
Felelős vezető: Bojasz Alíz bv. őrnagy
Szerkesztette
Dr. Hornyik Zsuzsanna, Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes
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