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ELŐSZÓ
„Amikor az élet nehéznek tűnik, a bátrak nem adják fel és nem fogadják el
a vereséget, hanem annál inkább elszántabban küzdenek egy jobb jövőért.”
II. Erzsébet királynő
Kedves Olvasó!
96 éves korában, hetven év uralkodás után, idén szeptember 8-án páratlan
méltósággal távozott az élők sorából II. Erzsébet brit királynő. Halálával, sokak szerint, egy korszak lezárult. Nagy-Britannia már sohasem lesz olyan, mint
azelőtt. Egy egészen más világban nőtt fel, kezdte meg regnálását, de mindig
lépést tudott tartani a változásokkal, kereste az újdonságokat és kötelességét,
az Egyesült Királyság mindhalálig történő szolgálatát tartotta szem előtt. Sokak számára példakép volt és maradt a mai napig. A fenti idézet kifejezetten
bátorítólag hat mindannyiunk számára, hiszen a hétköznapi életünket nehezítő körülmények nem fogytak el, a közel két évig tartó pandémiát követően,
amelyet sikerült átvészelnünk, a világban kitört háborús konfliktus követte.
Nehéz ilyen helyzetben a feladatainkra koncentrálni, de a saját érdekünk, hogy
így tegyünk, alkalmazkodjunk amennyire lehet, és kihozzuk a változásokból
a legjobbat. Ne veszítsük el a reményt egy szebb jövőben bízva és ne csak arra
várjunk, hogy mások elősegítsék azt, hanem ragadjunk meg mi is minden alkalmat a jóra és ha kell, Erzsébet királynő szavaival élve, küzdjünk elszántabban. Nehéz kitartónak lenni, de megéri a fáradság, a sok türelem akármilyen
kutatásról, tudományos felfedezésről is van szó vagy bármely más területről. A
sok változás ellenére az élet halad a medrében tovább és mindig vannak benne
apró örömök, csodák, amiknek örülni lehet.
Szerkesztőség

NAV-HÍRADÓ
Akár öt évet is kaphat a konzervdobozokért
Akár 6 ezer szál kábítószeres cigarettát sodorhattak volna abból a csaknem egy
kilogramm kannabiszból, amit a NAV munkatársai fogtak meg a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren. A NAV vámszolgálata ezúttal egy látszólag nem gyanús csomagot szemelt ki és ellenőrzött a sok közül. A pénzügyőrök ezúttal sem
fogtak mellé, hiszen a csomagban lévő konzervdobozok nem tartós élelmiszert,
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hanem közel egy kilogramm kábítószert tartalmaztak. A Spanyolországban feladott csomag légi postán érkezett, és a címzésből arra lehet következtetni, hogy
az illegális küldeményt Magyarországon terjesztették volna. A NAV Repülőtéri
Igazgatósága szünet nélkül felügyeli a légikikötő áruforgalmát, mivel a bűnözők egyre modernebb eszközöket vetnek be a hatóságok kijátszására. Ezt igazolja, hogy a NAV tapasztalt munkatársain a fémdobozos trükk nem fogott ki:
jó megérzéssel leleplezték a 823 gramm szárított növényi származék elrejtését.
A helyszíni kábítószerteszt is bizonyította, hogy a fémdobozok kannabiszt rejtettek. Ezért az elkövető akár öt év börtönbüntetést is kaphat. A NAV a küldeményt zár alá helyezte, és kábítószer birtoklása bűntett megalapozott gyanúja
miatt feljelentést tett a rendőrségen..
23 millió szál cigi Dubajból
Egy debreceni szállodában fogta el a NAV azt a magyar férfit, aki a Dubajból érkezett csempészcigi továbbszállítását koordinálta Európába. Az autóalkatrészek
közé rejtett kétmilliárdos szállítmányt a debreceni repülőtéren szúrta ki a NAV.
A bűnszervezet többi tagja ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A
Debrecenbe teherszállító gépen érkezett rakományt négy lengyel kamionra
rakodták át, ám ahogy a repülőtér területét elhagyták, a NAV nyomozói és járőrei feltartóztatták a konvojt. A járművekből összesen csaknem 23 millió szál,
az Egyesült Arab Emírségekben gyártott adózatlan cigaretta került elő. Az autóalkatrészek közé rejtett csempészáru behozatalával mintegy 3,5 milliárd forint
kárt okoztak a költségvetésnek. A bűnszervezet négy, eddig azonosított tagja
közül hárman külföldiek, a negyedik elkövető magyar állampolgár. A magyar
férfit éppen külföldi utazása előtt, egy debreceni szálloda recepcióján fogták el
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a NAV nyomozói. Az otthonában tartott kutatáson iratokat, elektronikus adatokat, továbbá az okozott kár megtérülésére 7 nagy értékű luxusautót, több mint
300 millió forint értékű devizát és 49 karórát foglaltak le. Az EUROPOL és az
EUROJUST bevonásával – nemzetközi bűnügyi együttműködésben – Ausztriában, Lengyelországban és Csehországban zajlottak kutatások. A magyar állampolgárságú elkövetőt a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták majd őrizetbe
vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. A három külföldi személy ellen
nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A NAV bűnszervezetben elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz,
az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak.
Új röntgenek vizsgálják a tehergépkocsikat az ukrán és a szerb határon
Négy új, tehergépjárművek rakományát átvilágító röntgenberendezést szerzett
be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ellenőrzést jelentősen megkönnyítő készülékeket forgalmas határátkelőhelyeken működtetik majd. A röntgenek már a
helyszínen vannak, a végső átadás-átvétel a próbaüzem után várható. Gyorsan
és alaposan vizsgálják majd a határátkelőhelyeken belépő tehergépjárműveket
a NAV új, néhány napja leszállított röntgenberendezései. Ezekkel a NAV gyors
és roncsolás nélküli ellenőrzéseket végezhet, ugyanis a tehergépjárműveket
és szállítmányaikat nem kell megbontani a vizsgálathoz. Az ionizáló sugárzást
kibocsátó eszközök számos elrejtett tárgyat képesek felfedni, meghiúsítva a
törvénysértéseket, és hosszú távon megelőzve azokat. Az eszközök nem ismeretlenek a határátkelőhelyeken, a NAV jelenleg is üzemeltet hasonló berendezéseket. Az új, műszakilag fejlettebb eszközök átmenetileg helyettesíteni fogják a meglévő röntgeneket, amelyek egy későbbi műszaki felújítás után ismét
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beállíthatók a közúti teherforgalom ellenőrzésébe. A közelmúltban a NAV négy
új közúti röntgenberendezést szerzett be a Rendőrség számára is. Ezek a próbaüzem után alkalmazhatók a magyar-román határszakaszon.

A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
Legutóbbi folyóiratunk fókuszában az iskolakezdés állt. Interjúnkban Dr. Zacher
Gábort kérdeztük az iskolakezdés, az új közegbe, közösségbe kerülés veszélyeiről,
a drogokkal kapcsolatos szülői és pedagógusi attitűdről és a drogprevencióról.
Havi aktuális rovatunkban Bozsó Dorottya és Gulyás Éva írt cikke a fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos információszerzési szokásairól a Drogkutató Intézet
saját felmérésének kiértékelése alapján. Raffai Gellért Drogmonitor című rovatunkban A drogkutatások komplexitása és nehézségei – egy attitűdkutatás
elemzése címmel írt cikket.  Ajánlónkba Dallos Laura a HBO Max Eufória című
sorozatáról írt ajánlót, melyben felhívta a figyelmet a kamaszok jellemző problémáira, amelyek pszichoaktív szerhasználathoz, függőséghez vezethetnek. Kitért a szülők kiemelt figyelmének és jelenlétének fontosságára is gyermekeik
életében. Új rovatunkban a Poliszerben pedig Nothoff Ingrid anyaga jelent meg,
ami a Rendőrség szemszögéből nyújt egy áttekintést a kábítószerekről és a kábítószer fogyasztás aktuális trendjeiről. Cikkét a 2019-ben megjelent Szer, ami
megváltoztat című rendőrségi, prevenciós előadássorozat bemutatásával zárja.
A folyóirat ismertetett lapszáma az alábbi linken elérhető: https://drogkutato.
hu/wp-content/uploads/2022/09/Drogfigyelo_2022_augusztus-1.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.
Átfogó tanulmányt készített a Global Initiative Against Transnational Organized
Crime (GI-TOC) szervezet a balkáni tengeri kikötők csempészvilágáról, amelyben javaslatokat tettek a határokon átnyúló, szervezett bűnözés megfékezésére
is. A kábítószerek mellett az illegális csempészáruk között szerepelnek még dohánytermékek és fegyverek is, melyeket gyakran banánnal teli konténerekbe
rejtenek. A jellemzően Latin-Amerikából induló csempészútvonalak Kelet-Európáig nyúlnak, ezért a jelentésben javaslatot tesznek a Duna menti bűnözés visszaszorítására is: határokon átnyúló együttműködést ajánlanak, összekötő tisztek
szükségességét és helyi nyomozati szervek megerősítését tanácsolják.
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2021-ben az Egyesült Államokban több, mint 21900 ember vesztette életét kokaintúladagolás miatt. A Tonix Pharmaceuticals gyógyszeripari vállalat által fejlesztett TNX-1300 nevű szer biztató eredményeket mutat ennek megoldására.
A 2. fázisú klinikai vizsgálatokat 2022 év végén kezdhetik meg. A szer megkapta
a „Breakthrough Therapy” minősítést.
Az elmúlt 1 évben az illegális kábítószerek több, mint 107 000 ember életét követelték. Megdöbbentő adat, hogy a 18-45 év közötti amerikaiak vezető halál
okát jelentik ezek a szerek. A növényi eredetű kábítószerek termesztéséhez
nagy területekre és megfelelő klímára van szükség, ezzel szemben a szintetikusan előállított illegális szereket viszonylag olcsón és könnyen el lehet készíteni,
jóval erősebb hatásuk van, mint a hagyományos drogoknak, mindezek mellett
pedig roppant jövedelmezőek. Az Egyesült Államokban jelenleg a fentanyl hódít, de bátran kijelenthető, hogy lesz utódja, mely minden bizonnyal szintén
szintetikus szer lesz.
A holland rendőrszakszervezet elnöke, Jan Struijs szerint Hollandiában már
olyan mértéket ölt az illegális drogkereskedelem, hogy az aláássa a demokráciát és a gazdaságot is. Struijs “drogállamnak” (Narco state 2.0) nevezte Hollandiát, mivel a kábítószer-kereskedelem egyértelműen hatással van a legális
gazdaságra, és az ezt felügyelő maffia befolyása mindenhova elér. Az Europol
szerint napjainkban egyértelműen Hollandia és Belgium tekinthető az európai
kokainkereskedelem központjának.
Az Amerikai Kábítószer-ellenes Hatóság augusztus 21-et elfogadta a fentanyl
prevenció és tudatosság napjának, melynek célja a fentanyl-túladagolásban elhunytakra való megemlékezés és a prevenció. A hatóság felhívja a figyelmet a
szer pusztító erejére. A Wisconsini Egészségügyi Minisztérium adatai szerint
2021-ben 1280 fentanyl túladagolás miatti haláleset történt Wisconsinban. Ez
kétszerese a 2019-es adatoknak. A fentanyl egy szintetikus opioid, amit eredetileg fájdalomcsillapításra, krónikus fájdalmak kezelésére és műtétek utáni
felépülés támogatására fejlesztettek ki. Jelenleg Amerika leghalálosabb drogja,
veszélye abban is rejlik, hogy minimális a különbség a fogyasztói és a halálos
dózis között, valamint már az érintése is végzetes lehet.
NNI HÍRADÓ
Hatékonyan a kábítószer-bűnözés ellen.
Kétnapos konferencia a bűnüldöző szakma grémiumának
Idén immár negyedik alkalommal szervezte meg a nyár utolsó két napjára a
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni

Belügyi Szemle Hírlevél

6

2022. október

Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály azt a fórumot, amelyen a kábítószer-bűnözés ellen küzdő szervezetek képviselői vettek részt, közel 150-en.
A tapasztalatcsere lehetőségével egybekötött szakmai konferenciára azon hazai szervezetek kaptak meghívást, akik a kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos
eljárások lefolytatására hivatottak. A cél nem volt más, mint megvitatása azon
lehetőségeknek, melyek hatékonyak tudnak lenni a szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemben, és egyúttal innovatív megoldásokat is javasolnak.  
Az előadók spektruma széles, ahogy a meghívott szervezetek köre is. Szinte
minden olyan hatóság képviseltette magát, aki bármilyen szinten és mértékben
is érintett a kábítószer-bűnözés elleni küzdelemben. Így a résztvevők között a
rendőrségi nyomozók és technikusok mellett voltak pénzügyőrök, vegyészszakértők, ügyészek, bírók, de még addiktológusok is.
A találkozó idén nemzetközi vizekre is evezett, tekintve, hogy a meghívottak
között volt a román belügyi attasé, valamint a Székelyudvarhelyi Rendőrség
delegáltjai, de a rendezvényen képviseltette magát még az amerikai Drug Enforcement Administration is
NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI
Nemzetközi konferencia
„Megoldásfókusz – lehetőségek határok nélkül” címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT). A megoldásfókuszú
módszer meglehetősen újszerű, ugyanis nem a problémán vagy annak elemzésén keresztül érünk el eredményt, mint a konvencionális eljárásoknál. Eszközrendszere és módszertana sajátos tárgyalástechnikát, ennek adekvát képzést és
munkamenetet jelent, tehát ezt a fajta konfliktuskezelést széles körben lehet
alkalmazni. A tanácskozás egyik izgalmas előadása is ennek lényegét foglalta
össze, Emma Burus az Új-Zélandi Királyi Rendőriskolán az újkoncok számára
tart kiképzést, amelynek tapasztalatairól számolt be. Katrin M. Berger pedig egy
brémai iskolában tanítja a konfliktuskezelést, ő ennek gyakorlatát mutatta be.
Érdekfeszítő volt és nagy elismerést váltott ki az NBT titkárságvezetőjének előadása is. Gratzer-Sövényházy Edit, a téma hazai szaktekintélye, kiemelte, hogy
a megelőzés a kompetenciafejlesztéssel és csapatépítéssel kezdődik. Hangsúlyozta, az NBT olyan innovatív programokat is támogat, mint az élménypedagógia és a művészetterápiás projektek. A konferencia külföldi és hazai előadói,
illetve a nagyszámú hallgatóság gratulált a szervezéshez, egyöntetű véleményként fogalmazódott meg az igény a folytatáshoz.
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AZ OKTÓBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Balla József, Vájlok László és Vedó Attila „A határrendészeti tisztképzés harminc éve – már nem katonák kellenek!” című tanulmánya a határrendészeti
tisztképzés elmúlt harminc évi eredményének összefoglalása mellett elődlegesen a jelenlegi társadalmi és szakmai kihívásoknak megfelelő képzési módszereket, nehézségeket, kihívásokat mutatja be, illetve a jövőbeni képzési rendszerre
vonatkozó elképzeléseket vázolja.
„A jövő útja: a modern büntetés-végrehajtás tisztképzése” címmel készült Bogotyán Róbert Lajos és Forgács Judit tanulmánya, amely összefoglalja a tanszék
és az egyetem vonatkozásában megjelent modernizációs törekvéseket, amelyek
szoros összhangot mutatnak a rendészeti szervek által elvárt kulcskompetenciákkal, és mindemellett figyelembe veszik a hallgatók oldaláról megjelent generációs kihívásokat.
Fantoly Zsanett „A bűnügyi tudományok oktatásának jövőbeni kihívásai az
NKE Rendészettudományi Karán” címet viselő cikke a jelenleg fennálló oktatás számára fogalmaz meg hasznosítható javaslatokat, annak jövőbeni továbbfejlesztését, hatékonyságának növelését célozva.
Freyer Tamás és Nagy Ádám Ferenc „Rendvédelmi dolgozók fizikai teljesítményének fejlesztési lehetőségei fizikai érterápiás készülékkel, BEMER érterápiával” című tanulmányából megtudhatjuk, hogy a rendvédelmi szakemberek edukációjának fontos területe a fizikai felkészítés. A klasszikus kiképzés ma
már kiegészül a rendvédelmi testnevelés órákon átadott, edzéshez, életmódhoz
kapcsolódó ismeretek közvetítésével. A következő lépés a technikai eszközök
bevonása a felkészítésbe.
„A migrációs igazgatásra felkészítés akkreditálása a rendészeti felsőoktatásban” című cikkében Hautzinger Zoltán célja a rendészeti felsőoktatásban,
az államtudományi képzési terület részeként egy évtizede létesített migrációs
(idegenrendészeti és menekültügyi) igazgatásért felelős képzés akkreditálásának és fejlesztésének a bemutatása.
„A magatartástudomány helye és a kompetenciafejlesztés lehetőségei a rendészeti felsőoktatásban” címmel készült tanulmányában Fekete Márta, Hegedűs Judit, Molnár Katalin, Hlavacska Gergely és Molnár István Jenő bemutatja, hogy a rendészeti felsőoktatásban a kompetenciafejlesztésen alapuló
képzés fejlődésének milyen főbb állomásai voltak.
Kovács Gábor „A Rendészettudományi Kar további fejlesztésének főbb irányai”
című tanulmányából kiderül, hogy az elmúlt években a Rendészettudományi
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Kar jelentős fejlődésen ment keresztül. Ez a folyamat tovább folytatódik, a szervezet tevékenysége további jelentős megújulás előtt áll. A tanulmány a változó
környezet hatásaira adott válaszokat és a további fejlődés legfontosabb irányait
mutatja be.
Kovács Tamás a „Társadalomtudományok helye és szerepe a modern rendészeti felsőoktatásban” címet viselő cikkében foglaltak alátámasztják, hogy nem
pusztán a hagyományok miatt, hanem az eredményesebb munka és a nagyobb
társadalmi beágyazottság eléréséhez is szükségesek bizonyos társadalomtudományi ismeretek.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Rendvédelmi nap Simonpusztán
2022. szeptember 3-án került sor Érd-Simonpusztán a III. IPA Nemzeti Rendvédelmi és Hagyományőrző Nap keretében az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület első
Szakmai Konferenciája. A konferencián többek között előadott dr. Dános Valér,
a Belügyi Szemle főszerkesztője Quo vadis Belügyi Szemle? Gutenberg-galaxis
vs. online galaxis címmel.
Európai Kiberbiztonsági Hónap
Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség idén őszre is meghirdeti az Európai Kiberbiztonsági Hónapot. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) elnevezésű kampányt 2012 óta szervezik meg Európa-szerte a tagállamok. A Kiberhónap nemzetközi koordinálását az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági
Ügynökség) végzi.
Az októberi nemzetközi figyelemfelhívó kampány célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, valamint a kibertérben megjelenő fenyegetések széles körben történő megismertetése. Ennek érdekében minden év októberében a legváltozatosabb ötletekkel, módszerekkel és eseményekkel igyekeznek felhívni
az állampolgárok figyelmét a kiberbiztonság fontosságára. Magyarország 2016
óta minden évben csatlakozik a kampányhoz.
Forrás: https://nki.gov.hu/rendezvenyek/kiberhonap22

Szakmai érzékenyítő foglalkozást tartott a Rendészeti Kutyás Szakosztály
A rendezvényt a Ludovika SE Rendészeti Kutyás Szakosztály szervezte  Frigyer
László r. őrnagy, az RTK szolgálati állatokkal kapcsolatos koordinátora és „A szolgálati kutya alkalmazása” szabadon választható tantárgy oktatója közreműködésével.
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A programon a hallgatók megismerkedhettek az egyetemi kutyás oktatásnak a
tisztképzésben betöltött szerepével és a legfontosabb elméleti alapismeretekkel.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/09/04/szakmai-erzekenyito-foglalkozast-tartott-a-rendeszetikutyas-szakosztaly

Legyen öröm a tanulás!
A protokolláris események mellett tudományos értelemben is megnyitotta a
tanévet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a III. Kreatív Tanulás Program
(KTP) Konferencia & Workshop 2022 című online rendezvénnyel, szimbolikusan szeptember 1-én.   
„Azt gondolom, hogy a jövő arról szól, hogy oktatóinkat és hallgatóinkat egyszerre nyerjük meg azoknak az új megoldásoknak, amelyek sikerre vezethetnek,
amelyek lehetővé teszik, hogy megértsük egymás nyelvét és együtt közösen,
minél jobban fel tudjuk készíteni a hallgatóinkat a nagybetűs életre” – mondta
a hallgatóközpontú oktatásra fókuszáló konferencia megnyitójában Christián
László dandártábornok.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/09/02/legyen-orom-a-tanulas

A természeti értékek helyreállítása a Szigetközben
Magyarország egyik legnagyobb vizes élőhelye a szigetközi mellékágrendszer. Ez
a csodálatos természeti érték a Duna szabályozásával együtt fokozatos sorvadásnak indult, a Bős-Nagymarosi vízlépcső építésével pedig katasztrofális helyzetbe
került. Ám hosszú évek gondos vízügyes mérnöki munkájának köszönhetően
sikerült megmenteni, helyreállítani, és mára az eredeti állapotot idéző, rendkívül változatos élőhelyek alakultak ki itt, színes és gazdag élővilággal.
Forrás: https://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/a-viz-kek-a-vizugy-zold-7.

BIZTONSÁGI KISOKOS
Elveszett/ellopott okostelefon – Nem árt előre felkészülni, hogy mi a teendő!
Okostelefonunk sokunk számára az egyik legfontosabb eszközünk, amelynek
elvesztése nagy érvágást jelenthet. Sajnos eszközeinket könnyen elveszíthetjük,
vagy ellophatják tőlünk. Szerencsére a legtöbb gyártó biztosít lehetőséget arra,
hogy készülékünk helyzetét távolról meghatározzuk, illetve, hogy akár töröljük
is adatainkat. Azonban fontos tudnunk, hogy mindez sok esetben egyes funkciók előzetes aktiválását igényli, ezért a legjobb gyakorlat az, ha tudatosan készülünk egy ilyen szituációra.
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• Apple eszközök esetében például először aktiválnunk kell a Lokátor alkalmazás iPhone keresése funkcióját, amelyről a gyártó oldalán itt található
bővebb információ.
Ezután a https://www.icloud.com/find oldalon történő bejelentkezéssel vagy
egy ugyanezen Apple ID-val bejelentkezett – vagy családi megosztás alkalmazása esetén egy megosztott készülékről –  másik Apple eszköz segítségével is
felderíthetjük a készülék helyzetét, és távolról zárolhatjuk is.
• Androidos rendszerek tekintetében használhatjuk a  android.com/find
oldalt – erről bővebb információ itt található –, Samsung készülékek esetén
pedig a Samsung Find My Mobile alkalmazást.
Mit tegyünk, ha az eszközt ellopták tőlünk?
• Értesítsük a mobilszolgáltatót, és tiltsuk le a készüléket, hogy ne lehessen
róla hívást indítani!
• Amennyiben hitelkártya adatokat is mentettünk a készüléken, jobb ha a
bankunkat is értesítjük, és óvintézkedéseket teszünk!
• Ha a funckiót korábban már aktiváltuk, zároljuk a készüléket távolról – illetve törölhetjük is annak tartalmát, hogy ne lehessen hozzáférni adatainkhoz!
(Többek között ezért is fontos, hogy rendelkezzünk biztonsági mentéssel.)
• Tegyünk rendőrségi feljelentést! Ennek során szükség lesz a készülék tulajdonlásának igazolására és a készülék egyedi IMEI azonosítójára, ami a
garanciális papíron szerepel. A telefon IMEI azonosítója alapján bemérhető
a készülék legutóbbi helyzete, ami alapján a rendőrség fel tudja deríteni a
készüléket. Sajnos azonban a realitás az, hogy az IMEI azonoító is hamisítható, azonban, ha a tolvaj nem elég tapasztalt, még érhetünk el sikereket
ezúton.
• Cseréljünk jelszót azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeknél a jelszót elmentettük a készüléken!
Mit tegyünk, ha okostelefont találtunk?
• Fontos tudnunk, hogy nem tarthatjuk meg az eszközt. 8 napon belül adjuk
le a területileg illetékes polgármesteri hivatal talált tárgyak osztályán. Ha
nem így teszünk, és nyomozás során a készülék IMEI azonosítója alapján a
rendőrség nálunk találja a készüléket, felelősségre vonhatnak bennünket.
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/elveszett-ellopott-okostelefon-nem-art-elorefelkeszulni-hogy-mi-a-teendo
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
A korrupciós ügyek megelőzésének, kivizsgálásának és nyomozásának
eszköztára. Útmutató gyakorlati szakemberek számára
A kiadvány a mintegy másfél évig tartó, „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú
és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt tanulságainak levonása alapján készült, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk a hazai
és külföldi gyakorlati szakembereknek – nyomozóknak, ügyészeknek – a korrupciós ügyek felderítésénél,
nyomozásánál. Az Útmutatóban – egy rövid elméleti
bevezető felvázolása után – elsődlegesen a praktikus
kérdések megválaszolását tűztük ki célul, felhasználva
a nemzetközi együttműködés közös gondolkodásának
eredményeit. Ezúton is szeretnénk megköszönni a hazai és külföldi partnerek segítségét, amelyet a CRITCOR-projekt megvalósítása során nyújtottak.
Reméljük, hogy jelen kiadványunkkal még hatékonyabbá tudjuk tenni a korrupció elleni küzdelmet.
Szerkesztők: Inzelt Éva – Sárik Eszter
Nyelv
Magyar

Kiadó
Országos Kriminológiai
Intézet

Terjedelem
33 oldal

ISBN
-

Megjelenés éve
2022

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

Bűnügyi szolgálati ismeretek
A tankönyv A bűnügyi hírszerzés kézikönyve című, korábban megjelent mű folytatásának tekinthető, amen�nyiben a rendészeti és a bűnügyi hírszerzés különválasztásának megfelelően a megváltozott jogi környezetben szól az egyes kiemelt bűncselekmények
felderítési lehetőségeiről, alkalmazkodva az új törvényi szabályozáshoz, és fejti ki részletesen a rendészeti
célú titkos információgyűjtés feladatait, illetve ismertet bizonyos kapcsolódó és a rendészettudományban
ritkán feldolgozott szakterületeket. A tankönyv nem
törekszik minden érintett kérdéskör teljes körű bemutatására, a szerzők inkább gondolatébresztőnek
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szánták írásaikat. Egyfajta szakmai kézikönyvet szerettek volna a hallgatók
kezébe adni, amely ötleteket ad nekik az egyes témák megközelítéséhez, figyelemfelhívó módon integrálva más tudományágak kapcsolódó ismereteit,
elősegítve ezáltal a komplex felderítési feladatok megoldását akár egyetemi
szinten, akár később, a rendészeti szervek szintjén.
Szerző: Nyeste Péter, Szendrei Ferenc, Kovács Zoltán, Barnóczki László, Bodor
László, Ipsits Csaba, Németh Ágota, Oszlánszki Sándor, Sulányi Vilmos, Szűcs
Bálint, Zsigmond Csaba
Szerkesztő: Szendrei Ferenc
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
280 oldal

ISBN
978 963 531 655 7

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/bunugyi-szolgalati-ismeretek

Közrendvédelem
A közrendvédelmi tisztek képzésének egyik elengedhetetlen feltétele a korszerű ismereteken nyugvó
tananyag megléte. Ennek elkészítésére vállalkozott a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának oktatói közössége. Arra törekedtünk, hogy a
rendészettudomány által kidolgozott szilárd alapokra
építkezve készítsünk olyan könyvet, amely a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket tartalmaz. A közrendvédelmi tiszti képzés egyik sajátos vonása, hogy
egyúttal vezetőképzést is jelent. Hallgatóink a végzést
követően jellemzően olyan beosztásokban helyezkednek el, ahol vezetői feladatokat is el kell látniuk. Az évek
múlásával pedig egyre valószínűbb, hogy vezetői beosztást fognak betölteni. E
kötet azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink a közrendvédelmi vezetői munkához
szükséges alapokat elsajátítsák. E könyv azonban nem kizárólag a közrendvédelmi szakterület számára nyújt hasznos ismeretanyagot. A rendőrtisztképzés
alapjait adják azok az ismeretek, amelyeket feldolgoztunk. A rendőrség szervezete, feladatai, személyi állománya, illetve a különböző szolgálati formák ismerete valamennyi szakterületi tudás alapját képezi.
Szerző: Tihanyi Miklós, Papp Dávid, Nyitrai Endre, ifj. Fórizs Sándor
Szerkesztő: Tihanyi Miklós
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
304 oldal

ISBN
978 963 531 652 6

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/kozrendvedelem
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FOLYÓIRATOK
Ügyészek Lapja 2022/1-2.
Tittmann-né Babják Tamara: A pénzmosás bűncselekményének szabályozási és bizonyítási nehézségei – a büntetlen utócselekménytől napjainkig
A pénzmosás bűncselekménye az elmúlt évtizedekben büntetlen (önállótlan)
utócselekményből az egyik legfontosabb tényállássá vált itthon és nemzetközi
viszonylatban is. A pénzmosás tényállása, a büntető jogszabályok módosításáról
szóló 1994. évi IX. törvénnyel történt megalkotása óta, teljes körű átalakuláson
ment keresztül a büntető törvénykönyvünkben. A tényállás folyamatos változása mellett a megindult nyomozások és jogerős elítélések száma is jelentősen
módosult az elmúlt években. A változások nagyrészt a nemzetközi és európai
uniós kötelezettségeknek való megfelelés jegyében történtek, hiszen a pénzmosás nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is olyan mértéket ölt,
hogy a jogszabályok rendszeres „csiszolására” van szükség annak érdekében,
hogy a bűnözőknek egyre kevesebb kiskapu álljon rendelkezésére a bűncselekményekből származó vagyon tisztára mosására, hiszen egységesnek tekinthető az az álláspont, hogy a szervezett bűnözés elleni harc egyik kulcsfontosságú
eleme az abból származó anyagi javak teljes elvonása az elkövetőktől.
Komporday-Orosz Noémi: A büntetőjog és polgári jog kárfogalma –
azonos terminológia, eltérő definíciók
Az egyes jogágak elkülönülése nem új keletű jelenség, tulajdonképpen a kodifikált, írott jog megjelenésével egyidős. A büntetőjog és a magánjog mint jogág,
alapjaiban tér el egymástól. Míg a büntetőjog vertikális – alá-fölé rendeltségi
– jellegű, addig a magánjog horizontális – mellérendelt – jellegű kapcsolatokat
hordoz magában. Noha éppen a fentiek okán a magánjog és a büntetőjog rendszertani elkülönítése indokolt és okszerű, emellett – vagy ennek ellenére – számos jogi kategórián, terminuson osztozik a két jogág. Ezen terminusok közül
az egyik legszembetűnőbb fogalmi eltérése mentén, a kárfogalom kérdésének komparatív vizsgálatát végzi el a szerző. Parttalan lenne valamennyi közös,
érintkező fogalmat elemezni, ezért jelen írás tárgyát kizárólag az alapfogalmak
képezik, amelyekkel az igazságszolgáltatás mindkét jogterületen találkozik,
ezáltal képes érdemi kérdéseket generálni. A nemzetközi kitekintés szintén
szétfeszítené a tartalmi kereteket és a terjedelmi korlátokat, így a tanulmány
kifejezetten a hazai dogmatikára és jog-gyakorlatra koncentrál.
Forrás: http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=3851
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Magyar Rendészet 2022. évi 1. szám
Erdős Ákos: Lebilincselő helyzet: a pénzügyőri erőszak alkalmazásának
szakmai és jogi dilemmái
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei szolgálati feladatuk ellátása során rendészeti intézkedések foganatosítására, egyenruha viselésére és
kényszerítőeszközök alkalmazására jogosultak. A rendészeti kényszer jogának
gyakorlása során a jogalkalmazó – nagyon helyesen – kötve van a törvényalkotó akaratához. A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt igazolják, hogy a
pénzügyőrök intézkedési jogát helyenként a törvényalkotó túl szűkre szabta, s ezáltal egyes szolgálati feladatok – megfelelő eszközök hiányában – nem
hajthatók végre eredményesen. A pénzügyőrök hatékony szolgálatellátását
segíteni igyekvő törvényalkotó számára mindenképp megfontolandó a NAV
törvény előállításra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.
Zsigmond Csaba: Bűnszervezetek a nemzetközi illegális állatés növénykereskedelemben
A szerző cikkében a nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelmet bonyolító bűnszervezetek felépítését, működését és struktúráját vizsgálja. A
nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelem társadalomra veszélyességét fokozza, hogy szorosan kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Az eddigi
nemzetközi kutatások feltárták, hogy a kontinenseken átívelő illegális állat- és
növénykereskedelem mindenképpen csoportos bűnelkövetési formát igényel,
ahol pontos munkamegosztás figyelhető meg. Ezek a csoportos elkövetési
formák nem minden esetben érik el a szervezett bűnözés és a nemzetközileg
elfogadott, jogi értelemben vett bűnszervezeti csoport (palermói egyezmény)
szintjét, hiszen sok esetben egymáshoz lazán kapcsolódó, opportunista jelleggel működő bűnelkövetői csoportot alkotnak. A korábbi kutatásokon alapuló
felosztásokból kiindulva vizsgálja meg globálisan néhány felderített bűnözői
csoport, bűnszervezet struktúráját, működését, illetve besorolja azokat. Ehhez
forrásul szolgálnak az ilyen ügyekről szóló nemzetközi szervezetek (UNODC,
Interpol, TRAFFIC) jelentései, beszámolói. A cikk és az elvégzett vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a téma kiemelt prioritást érdemel, illetve ezen
ismeretek a bűnüldözés terén kamatoztatva hozzájárulhatnak a szervezett
bűnözés egyre nagyobb térnyerésének visszaszorításához és a védett állat- és
növényfajok megóvásához.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/464
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Infokommunikáció és Jog 77. szám, 2022. március
Az Infokommunikáció és Jog folyóirat informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, és az elektronikus
közigazgatással foglalkozó írások. A jogi kérdések alaposabb megértése végett
szükségesnek tartjuk időnként műszaki és gazdasági témájú tanulmányok,
háttérelemzések közlését is. A folyóirat célkitűzése, hogy a téma tudományos
elismertségének előmozdításán túl folyamatosan figyelemmel kísérje az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett ideértve
a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, valamint a média- és hírközlésfelügyeleti, illetve az önszabályozó
szervezetek gyakorlatát is. Az aktualitás követelményének is megfelelően a
folyóiratban az egy-egy témát alaposan elemző tanulmányok időszerű kérdéseket tárgyaló rövidebb írásokkal egészülnek ki.
Tóth András: Fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, médiajogi és versenyjogi
eszközök együttes alkalmazása az online figyelempiacok kudarcainak
kiküszöbölésére
Az online figyelempiacok működésének legfőbb kudarca, hogy hatalmas men�nyiségű adat halmozódik fel amerikai magánpiaci szereplőknél. Ebből két további hátrányos következmény adódik. Az egyik stratégiai, és súlyosan érinti
az EU digitális szuverenitását. Bár az EU digitális kitettsége elvben a szuverenitássérelemre vezető alapjogi aggályok kiküszöbölése miatt csökkenhet, az
európai adatvagyon magánkézben való felhalmozódása továbbra is felvet egy
második aggályt, amely az adatok jövőbeli technológiai fejlesztésekhez, versenyhez szükséges szabad hozzáférhetőségéből fakad. Ez utóbbi terén az EU
eddigi és tervezett intézkedései azonban mintegy adottságként fogadják el
a figyelemkereskedők zéró áras üzleti modelljének legfőbb káros következményét, az európai adatok néhány technológiai óriás kezében való felhalmozódását, és azt igyekeznek ellensúlyozni, ahelyett, hogy a károsodásra vezető
folyamat gyökerét ragadnák meg. Ehhez a gyökeres probléma kezeléshez viszont fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, versenyjogi és médiajogi eszközöket is
alkalmazó komplex megközelítésre van szükség.
Forrás: https://infojog.hu/portfolio-item/77-szam-2022-marcius
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NOVEMBERI ELŐZETES
2022 novemberében „70 év, 70 gondolat” címmel jubileumi kiadással jelentkezik a Belügyi Szemle. Az 1953-ban, akkor „Rendőrségi Szemle” néven indult
szakmai folyóirat ünnepi számába felkért szerzőink – kivétel nélkül - mindegyike korábbi lapszámaink cikkírói, akik egytől egyig nagy örömmel tettek
eleget felkérésünknek és csatlakoztak a megemlékezéshez.

ZÁRSZÓ
Reméljük jelen hírlevelünkben is találtak hasznos és érdekes információkat,
híreket, beszámolókat és ismertetőket. Igyekeztünk ismételten igazi újdonságokkal szolgálni és reméljük sikerült felkeltenünk októberi lapszámunk tartalma iránt is az érdeklődést. Látogassanak el honlapunkra is!
Szerkesztőség
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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: Halászi Attila, ügyvezető
Szerkesztette
Dr. Hornyik Zsuzsanna, Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes
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A Belügyminisztérium
szakmai, tudományos folyóirata
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