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ELŐSZÓ
„Tűnt évek őre, add áldó kezed,
s kalauzolj, édes Emlékezet!”
Szabó Lőrinc
Kedves Olvasó!
1953-ban a következő gondolatokkal indult a mai Belügyi Szemle elődje:
„A Belügyminisztérium útjára bocsátja a Rendőrség folyóiratát, a Rendőrségi Szemlét.” Ezzel a mondattal kezdődött a legelső előszó, akkor még csak
egy kiválasztott olvasóközönség számára (belső használatra). Az azóta eltelt
hetven év során nemcsak elnevezésében, hanem célközönségében, küldetésének tartalmában is nagyon sokat változott a Belügyminisztérium szakmai,
tudományos folyóirata. A kezdeti kizárólagos szakmai, gyakorlati tartalom kiegészült tudományos jellegű publikációkkal is, majd fokozatosan teret engedett a magasabb szintű, elméleti jellegű okfejtéseknek, kutatási eredmények
bemutatásának, erősítve a rendészettudományt mint fiatal tudományterületet.
A bűnügyi szakterületek támogatása, a bűnügyi technikák bemutatása, leírása, a kriminológiai témájú cikkek állandó részei voltak a havonta megjelenő
periodikának. Nagy tisztelet és köszönet illeti a Szemle valamennyi korábbi
szerkesztőjét, munkatársát, akiknek áldozatos munkája, elhivatottsága nélkül
nem maradhatott volna fent és nem ünnepelhetné hetvenéves jubileumát.
A jelen kor újabb kihívások elé állította a belügyi folyóiratot, a digitális világ
térnyerése, a nem is olyan régen lecsengett világjárvány okán kialakult helyzet, a kapcsolattartás és életünk nagy részének online térbe történő áttolódása
elkerülhetetlenné tette a világhálóra történő kilépést, egyben indokoltságát is
igazolta. Honlapunk közel 2,5 milliós látogatottsága, kapcsolattartói hálózatunk
élénk és kiegyensúlyozott működése, az utóbbi években megjelent cikkletöltések egyre növekvő száma mind azt mutatják, hogy sikerült megfelelni a kor
kihívásainak is és az idén hetvenéves Belügyi Szemle még mindig színfoltja
a hazai tudományos világnak, és reményeink szerint hamarosan a nemzetközi
porondon is tényezővé válik.
Ünnepeljenek velünk, fogadják szeretettel novemberben megjelenő jubileumi kiadványunkat!
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGI HÍREK
Web of Science – Kutatói profilok
A Clarivate nemzetközi elemző cég által szervezett angol nyelvű online képzésen vett részt a Belügyi Szemle Szerkesztőségének munkatársa, Galambosi
Barbara. Az angol nyelvű online képzésen a Web of Science kutatói profilok jelentőségét elemezték és mutatták be a résztvevők számára. A Web of Science
kutatói profilok jelentősége, hogy az egyetemek és kutatóintézetek igyekeznek
láthatóbbá és azonosíthatóbbá tenni kutatóik munkásságát és hatását a nyilvános profilok segítségével. A szerzői profilok ezeken felül hasznosak a belső
információs rendszerek (például: OJS rendszer) ellenőrzött és hitelesített információkkal történő feltöltése esetén is a szerzők tudományos munkásságának
azonosítása érdekében.
Belügyi Szemle Open Journal Systems
Az OJS (Open Journal Systems) egy nyílt forráskódú, ingyenesen telepíthető és
használható, a folyóiratok nyílt hozzáférésű megjelentetését támogató folyóiratmenedzsment-rendszer. A Belügyi Szemle Szerkesztősége 2020 májusa óta
alkalmazza az OJS rendszert. Az OJS platformon a rendszer funkcióinak használata – szerkesztési háttérfolyamatok, publikálás – a folyóiratok szerkesztőségének igényeihez igazítható. A rendszer használatával szerkesztőségünk adatcsere
keretében információkat szolgáltat a CrossRef és más nemzetközi tartalomkezelő szolgáltatóknak, amelynek során hónapról-hónapra növekszik a Belügyi
Szemle folyóirat nemzetközi láthatósága. Az OJS rendszerben létrehozásra került egy digitális archívum, amelynek segítségével olvashatók és letölthetők
a Belügyi Szemle 2015/1. számától megjelent egyes lapszámai. 2022. augusztus
hónapban 13 530 cikk letöltést kezdeményeztek az érdeklődők a Belügyi Szemle
OJS rendszerében, amely 2019 óta a legtöbb havi letöltés volt.

NAV-HÍRADÓ
Bukott a négymilliárdos telefonbiznisz
A közösségi áfacsalásra szakosodott mobiltelefon-kereskedő banda összesen több
mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetséget
a NAV négynapos nemzetközi akcióban számolta fel, most tizenegy gyanúsítottal
szemben javasol vádemelést. Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok
vezette bukó cégek közvetítésével, nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat.
Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, nagyon kedvező
áron tudták a telefonokat továbbértékesíteni különböző nagykereskedéseknek,
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a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték. Az importárut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba. A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az Europol és az Eurojust támogatásával számolták fel
a hálózatot. A költségvetést ért kár megtérítésére összesen több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont, luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat zároltak, de egy több száz milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását
is sikerült megakadályozni. A kutatásokon előkerült, összesen 15 millió forint
készpénz mellett a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot is
találtak. A bűnbanda irányítóit – egy budapesti testvérpárt – a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el, mert náluk agresszív
ellenállásra lehetett számítani. A pénzügyi nyomozók 11 gyanúsítottal szemben
javasolnak vádemelést üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények
miatt. A negyvenezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg
a Baranya Megyei Főügyészségre.
Újabb sikertelen csempésztrükk
Süteményesdobozokkal próbálkoztak azok a cigarettacsempészek, akik egy
bolgár teherautót raktak tele az álcázott illegális szállítmánnyal. A NAV munkatársai ezúttal is résen voltak: több mint 21 ezer doboz bolgár cigarettát találtak a süti helyett. Hab a tortán, hogy 620 liter alkohol is előkerült a raktérből.
A pénzügyőrök az M5-ös autópályán ellenőriztek egy bolgár járművet, ami a fuvarlevél szerint különféle élelmiszereket szállított Hollandiába és Belgiumba.
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A teherautóban lévő süteményesdobozok első ránézésre nem is voltak gyanúsak, hiszen átlagos, bolti édességnek tűntek. Mint kiderült, érdemes volt tüzetesebben megnézni a rakományt, ugyanis a sütemény helyett több mint 21
ezer doboz Marlboro, Davidoff, Dunhill és Vogue márkájú cigi volt a csomagolás
alatt. Ezek után a raktér nehezebben hozzáférhető részeit is átkutatták, és 620
liter vodkát és whiskyt találtak. A csempészáru értéke mintegy 43 millió forint.
A cigarettát és az alkoholt a pénzügyőrök lefoglalták, és költségvetési csalás
gyanúja miatt feljelentést tettek.
Célba ért a foglalkoztatotti riasztás
A „foglalkoztatotti riasztás” programban a NAV munkatársai azt észlelték, hogy
egy adózó rövid idő alatt száztíz főt is munkavállalóként jelentett be úgy, hogy
sem járulék-, sem áfabevallást nem nyújtott be. Megvizsgálva a cég működését
kiderült, hogy a vállalkozás valószínűleg nem tudja biztosítani a működés folytatásához szükséges anyagi forrásokat. Tovább erősítette a gyanút, hogy a társaság
székhelye egy, a NAV kockázatos címjegyzékében szereplő székhelyszolgáltatónál
volt bejelentve. Az ellenőrzés megindítása előtt tehát feltételezhető volt, hogy az
adózó kötelezettségeit nem fizeti majd meg, ezért a NAV munkatársai megbízólevél kézbesítése után közvetlenül ideiglenes biztosítási intézkedést rendeltek
el, hogy a több mint 54 millió forint várható adókülönbözet megtérüljön. Az eljárás jelenleg is folyik: a végrehajtási szakterület az online számlákon szereplő
vevők követeléseit is lefoglalta, és zárolta a vizsgált adózó bankszámláját.
A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI
Megjelent a Drogkutató Intézet tudományos folyóirata, az Interdiszciplináris
Drogszemle legújabb száma. (Interdiszciplináris Drogszemle, 3. évfolyam, 1.
szám, 2022. szeptember.) Az alábbi témákról olvashatunk benne:
•
•
•
•
•

A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkásságáról.
Az új pszichoaktív szerek piaci dinamikájáról.
A negatív gyermekkori élmények és a szerhasználat kapcsolatáról.
A kompetenciafejlesztés alapú drogrehabilitációról.
A szexuális droghasználatról.
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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Tolna megyei rendőrök egy székesfehérvári férfi nevéhez köthető ingatlanokban
tartottak házkutatást, ahol bruttó 2 kg fehér masszát, 1 liter speed olajat, műszaki
cikkeket és készpénzt foglaltak le. A lefoglalt anyagokról a bevizsgálást követően kiderült, hogy amfetamin, és körülbelül 500 adagnak megfelelő mennyiség
előállítására alkalmasak. A hatóságok a férfit őrizetbe vették és letartóztatták.
Segélyhívás érkezett a 112-re, a bejelentő elmondása szerint meglőtték és túszul ejtették támadói. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, beszerezték
a társasház alaprajzait, a gáz- és áramszolgáltatást szüneteltették, mentőegységeket és a TEK műveleti egységeinek támogatását is kérték. Ám a lakásba történő behatolás után sem lőtt sérülést, sem támadókat nem találtak, ellenben
a 31 éves férfin szerhasználat jeleit vélték felfedezni. A férfi ellen büntetőeljárást
kezdeményeztek és az okozott anyagi károkat is meg kell térítenie.
David Nicholl neurológus TikTok videóban hívta fel a figyelmet a nevetőgáz
fogyasztásának következményeire. A dinitrogén-oxid az Egyesült Királyságban
a 16–24 éves fiatalok között a második leggyakrabban használt drog. A tejszínhabspray flakonjából is egyszerűen kinyerhető, nevetőgázként ismert szer eufóriát, jókedvet, nyugalmat okozhat, de súlyos esetben bénuláshoz is vezethet.
A xylazin nevű állati nyugtató és a nitazén nevű szintetikus opioid egyre gyakrabban hozható összefüggésbe túladagolásos esetekkel. A nitazének szakértők
szerint akár tízszer erősebbek lehetnek a fentanilnál. A napokban közzétett
Tennessee Egészségügyi Minisztérium adatai szerint az elmúlt két évben négyszeresére nőtt a nitazénekkel kapcsolatos halálos túladagolások száma, amelyekhez már nem elég egy adag naloxon a túladagolás visszafordítására.
A németországi rendőrök 700 kg heroint foglaltak le Hamburg kikötővárosában, mely jelentések szerint az ország eddigi egyik legnagyobb heroinfogása
volt. Az Iránból kábítószert csempésző banda négy tagja közül egyet Németországban, egyet Spanyolországban, kettőt pedig Hollandiában vettek őrizetbe.
Az Egyesült Államok több államában is többféle színű „szivárványos-fentanilt”
árulnak és használnak. A Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) tendenciaszerűen
terjedő élénk színű fentanilra figyelmeztet, amely vonzó lehet a fiataloknak,
vagy elhitetheti velük, hogy biztonságos. A szakemberek hangsúlyozták, mindegy, hogy szivárványos vagy fehér por formájában érkezik, a fentanil minden
esetben rendkívül veszélyes.
Sport, hit, prevenció címmel szerveztünk kerekasztal-beszélgetést az MCCvel együttműködve.
Gera Zoltán 97-szeres volt válogatott labdarúgóval, utánpótlás edzővel, valamint dr. Menczel Zsuzsanna szakpszichológussal beszélgetésünk során arra
kerestük a választ, hogy miben és hogyan segíthet vagy éppen árthat a sport,
illetve lehetünk-e amatőrként is az egészségesség határát átlépő sportfüggők.
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A székesfehérvári Egészségdokkba látogattunk, ahol Gönczi Gábor, az Egészségdokk vezetője fogadott bennünket és beszélt a komplex addiktológia ellátásuk
megszervezéséről. Látogatásunk keretében megtekinthettük a kamaszrehabilitációs központot, ahol tinédzserkorú lányokkal és a velük foglalkozó szakemberekkel beszélgettünk.
Egyéb tevékenységek
• DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Járási Szolgáltatási Szakmai Egységének
keretében megrendezésre kerülő, a „Drog jelenléte a mindennapjainkban”
című előadáson vettünk részt előadóként.
• A Fradi SuLiga nevű program keretében két állomáson tartottunk szeptemberben drogprevenciót. A verseny során a gyerekek nemcsak a pályán
nyújtott teljesítményét értékelik, hanem az azon kívül szervezett programokon való aktív részvételüket is. A részükre szervezett állomások egyikén a Drogkutató Intézet várja a fiatalokat játékos és kreatív feladatokkal,
valamint tartalmas beszélgetésekkel, ahol a kábítószerek és függőségek
témakörét dolgozzuk fel közösen.
KR HÍRADÓ
Bemutatkozik a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatósága
A Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: REIG) a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) parancsnokának közvetlen irányítása alá tartozó, rendészeti
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feladatokat ellátó szervezeti egység. Szervezeti felépítését tekintve az igazgatóság három bevetési főosztályból (nyolc bevetési osztályból) és a szolgálat szervezéséért, koordinálásáért felelős főosztályból áll.
A REIG állománya a rendőrség speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egysége, országos illetőséggel a területi rendőri szervek igényei alapján megerősítőerőként rendszeresen részt vesz sport- és kulturális, valamint a gyülekezési
jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításában, előre nem
tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, továbbá a védett
személlyel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában. Az állomány részt
vesz az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben, valamint személyszállító vonatok kísérésével
kapcsolatos feladatokban is.
A főváros közbiztonsági helyzetének, valamint a közterületek rendjének fenntartása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítő erőigényének
megfelelően teljesítenek szolgálatot a bevetési csoportok.
Fentieken túl katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt
vesz a közrend és közbiztonság fenntartásában.
A közterületi jelenlét megerősítése és a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése érdekében a Pest és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól érkező erőigények alapján megerősítő erőt biztosít az agglomerációs települések
rendészeti ellenőrzésére.
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Közreműködik a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésében, valamint az elítélt
személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában. Nem utolsó sorban ellátja a büntetőeljárásban
részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelmével
összefüggő, külön jogszabály szerinti meghatározott rendőri feladatokat.

Turisztikai idény alatt az alapfeladatai mellett kiemelt feladatként jelentkezik
a főváros, a Balaton és a Velencei-tó, valamint a Tisza-tó régiójában a közbiztonsági ellenőrző tevékenység támogatása, a közterületi járőrszolgálat megerősítése és a nagy tömegeket vonzó kulturális rendezvények biztosítása.
A REIG személyi állománya részt vesz továbbá az illegális migráció és az ahhoz
kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése és összehangolása érdekében meghatározott együttműködési

2022. november

9

Belügyi Szemle Hírlevél

feladatok végrehajtásában. A belső határon a határellenőrzés visszaállítása esetén határforgalomellenőrzési és határőrizeti feladatokat hajtanak végre.

A Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Főosztály szervezi a csapatszolgálati és
biztosítási feladatok ellátását, az erők és eszközök optimális alkalmazását – a bevetési egységek erői és eszközei gyors átcsoportosításának, összevonásának feltételeit, alkalmazásuk lehetőségeit. Tervezi és koordinálja a közterületi járőr- és
akciószolgálati, határszolgálati, kiképzési, továbbképzési feladatokat, nyilvántartja
a hatáskörébe utalt mélységi ellenőrzéseket, a személyszállító vonatok kísérését.

A NOVEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Novemberi lapszámunk az emlékezés, visszatekintés helye. A felkért szerzők
személyes emlékeiket osztják meg az olvasókkal, a „70 év 70 gondolat” című
jubileumi kiadványunk egy izgalmas időutazásra invitál minden kedves olvasót.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Megalakult a Magyar Szolgálati Kutyákért Alapítvány
Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy fővédnökségével és szakmai irányításával – az
egyetemi székhelyre vonatkozó külön rektori engedéllyel – hívta életre a Magyar Szolgálati Kutyákért Alapítványt Kohut Balázs, az NKE fejlesztési igazgatója.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/11/megalakult-a-magyar-szolgalati-kutyakert-alapitvany

Egyre népszerűbb az Ügyfélkapu+
2022 nyarának kezdetén elindult a NISZ Zrt. emelt szintű, kétlépcsős azonosítási
szolgáltatása, az Ügyfélkapu+. A Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető új azonosítási szolgáltatás előnye, hogy a kétlépcsős védelemnek
köszönhetően illetéktelen személyek még az ügyfélkapus felhasználónév és
jelszó ismeretében sem tudnak bejelentkezni egy adott személy ügyfélkapus
azonosításával az elektronikus ügyintézési felületekre. Az indulástól számított
négy hónap alatt már a húszezret is meghaladta az Ügyfélkapu+ segítségével
történt azonosítások száma.
Forrás: https://nisz.hu/hu/aktualis/egyre-nepszerubb-az-ugyfelkapu

„Lover Boy” jelenség – néhány szó az emberkereskedelemről
Emberkereskedelem – vészjósló szó, amiről azt gondoljuk, hogy legfeljebb a filmekben találkozunk vele. Pedig sajnos sokaknak a mindennapjaikat jelenti –
akár elkövetőként, akár sértettként.
Forrás: http://ugyeszseg.hu/lover-boy-jelenseg-nehany-szo-az-emberkereskedelemrol/

Cigarettacsempészet – egy speciális bűncselekmény a schengeni határoknál
Ötmilliárd forint értékű adózatlan cigaretta volt eddig a legnagyobb fogás Nyíregyházán, a vám- és az adófizetés megkerülése érdekében a zöldhatáron csempészik be a cigarettát a bűnözői körök a keleti határokon. Mostanra már egyértelmű: szervezetten történik a nagy mennyiségű cigaretta csempészése.
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BIZTONSÁGI KISOKOS
Így állítható be a biztonságos böngészés funkció
A biztonságos böngészés alkalmazása során a felhasználók értesítést kapnak,
ha az általuk meglátogatott weboldalon beágyazott rosszindulatú programot,
kockázatos bővítményt, adathalász tartalmat vagy bármilyen más potenciális
veszélyt észlel a böngésző. Szerencsére a legnépszerűbb böngészőkben elérhető – és általában alapértelmezett – a funkció, így mutatjuk melyiknél, hogyan
lehet beállítani azt.
• Chrome
• Asztali verzió: nyissuk meg a Chrome böngésző jobb felső sarkában található
menü ikont (három pont), majd nyissuk meg a Beállítások opciót! Az Adatvédelem és biztonság menüben kattintsunk a Biztonságos böngészésre és
válasszuk ki a számunkra megfelelő védelmi szintet!
• Android: nyissuk meg a böngészőt és a Továbbiak lehetőségre kattintva válasszuk a Beállítások menüpontot, majd az Adatvédelem és biztonság menüben kattintsunk a Biztonságos böngészésre, és válasszuk ki a számunkra
megfelelő védelmi szintet!
• iPhone és iPad: nyissuk meg a böngészőt és a Továbbiak lehetőségre kattintva válasszuk a Beállítások menüpontot, majd a Google Services menüponton
belül kapcsoljuk be a Biztonságos böngészés funkciót!
• Firefox
• Asztali verzió: nyissuk meg a Firefox böngésző jobb felső sarkában található
menü ikont (három vonal), majd nyissuk meg a Beállítások opciót! Az Adatvédelem és Biztonságon belül a lap alján pipáljuk be a Félrevezető tartalom
és veszélyes szoftver elleni védelem alatti lehetőségeket!
• Android: nyissuk meg a böngészőt, majd a Beállítások menüben görgessünk
az Adatvédelem és biztonság részhez! Itt találjuk a különböző biztonsági beállításokat.
• iPhone és iPad: nyissuk meg a böngészőt, majd a Beállítások menüben görgessünk a Magánszféra részhez! Itt találjuk a különböző biztonsági beállításokat.
• Safari
• macOS: a Safari appon belül a Beállítások között a Biztonsági részben kattintsunk az Általános menüpontra, majd azon belül engedélyezzük a funkciót!
• iPhone és iPad: a Beállításokon belül keressük meg a Safari böngészőt, majd
görgessünk le az Adatvédelem és biztonság részhez, és kapcsoljuk be a Figyelmeztetés csaló webhelyre funkciót!
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/igy-allithato-be-a-biztonsagos-bongeszes-funkcio/
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Örök kérdések és bizonytalan válaszok
az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából
E gyűjteményes kötet csaknem negyven év – részben
még gyakorló jogászként írt – tanulmányaiból, előadásaiból válogat. Az összeállítás – ahogy a szerző fogalmaz
– egyben sajátos korrajz is az ezredforduló évtizedeinek
büntetőjogi törekvéseiről, teljesült, életben tartott és
meghiúsult várakozásairól. A kritikus és pragmatikus
szemléletű írásokból megismerhetők a szervezett bűnözés, a terrorizmus elleni küzdelem vagy a testületi
felelősség szabályozásának első kísérletei, képet kaphatunk egyes eljárási intézmények helykereséséről, az anyagi és eljárásjogi
kodifikáció elhúzódó vitáiról. Válogatási szempont volt azonban az is, hogy
a szemelvények a tudományos nehézkességet szándékoltan mellőző, olvasmányos formában, ma is aktuális, hasznos ismereteket nyújtsanak leendő és
gyakorló jogászok számára.
Szerző: Tóth Mihály
Nyelv
Magyar

Kiadó
HVG-Orac Kiadó

Terjedelem
627 oldal

ISBN
978 963 258 492 8

Megjelenés éve
2020

Forrás: https://orac.hu/buntetoeljarasi-buntetesvegrehajtasi-jog/Orok_kerdesek_es_bizonytalan_valaszok_az_ezredfordulo_evtizedeinek_buntetojogi_vilagabol

A pénzügyi rendészet intézkedési joga
A rendészeti igazgatás legtipikusabb szerve a rendőrség, de a modern társadalmak biztonságos üzemeltetése érdekében a rendészeti szervezetrendszeren
belül más intézmények is működnek. Magyary Zoltán elmélete szerint minden közigazgatási ágazatnak
megvan a maga rendészete, így a pénzügyi igazgatásnak is. Az állami költségvetést és egyéb pénzügyi természetű viszonyokat fenyegető veszélyek elhárítása
hazánkban a pénzügyi rendészet feladata, amelynek
kizárólagos szerve az állami adó- és vámhatóság. Ennek pénzügyőrei jogosultak a rendészeti jogalkalmazást tipizáló különleges
aktusok alkalmazására.
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A rendészeti jogalkalmazásban két rendkívül sajátos jogalkalmazói aktus
emelhető ki: a rendészeti intézkedés(ek) és az állami impériumból származó
legitim fizikai erőszak. Mind a két különleges jogalkalmazói megnyilvánulást
rendkívül komplex szakmai (szakszerűség) és jogi (jogszerűség) szabályok
keretezik. A kötet a pénzügyőrök által alkalmazható rendészeti intézkedések
jogi természetébe kíván betekintést nyújtani, és ezzel hozzájárulni a rendészet hatékony és törvényes működéséhez.
Szerző: Erdős Ákos
Nyelv
Magyar

Kiadó
Ludovika Egyetemi Kiadó

Terjedelem
288 oldal

ISBN
978 963 531 774 5

Megjelenés éve
2022

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/a-penzugyi-rendeszet-intezkedesi-joga/

Világjárás bűnügyekkel
33 ország az utazó kriminalista szemszögéből. Utazási esszék 5 földrész, 33 helyszínéről 2000 képpel
A 140 országban járt pécsi professzor-ügyvéd-tudományos kutató három utazási kötetének sikere után
újabb 33 helyszínt mutat be – a szokásos turista-bédekker szemüvegen túlmenően –, főleg jogászi-közgazdászi-kriminalista látószögből. A megírt célpontok: Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyiptom, Észtország, Finnország,
Görögország, India, Izland, Írország, Jordánia, Kanada, Kína, Lettország, Litvánia,
Marokkó, Málta, Mexikó, Moldova, Oroszország, Paraguay, Skócia, Svédország,
Szingapúr, Szlovákia, Thaiföld, Tunézia, Ukrajna.
A világjáró valós helyi bűnügyeket, kriminalisztikai eseteket is felvillant az
elmúlt évtizedekben meglátogatott, eleddig meg nem írt 33 államról. Az élénk,
megtörtént esetekkel, kriminális sztorikkal tarkított rövid beszámolókat a QR
mellékletben található kétezer helyszíni fotó is plasztikusabbá teszi az érdeklődő,
már ott járt, netán oda készülő, vagy csak egyszerűen kíváncsi olvasó számára.
Szerző: Fenyvesi Csaba
Bővebb információ a megrendeléssel kapcsolatban az alábbiakban kérhető:
Kódex Nyomda Kft, 7627 Pécs, Rigóder út 29. E-mailen: kodex@t-online.hu
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FOLYÓIRATOK
Alkotmánybírósági Szemle 2022/1. szám
Lux Ágnes: A gyermekjogok alkotmányos helyzete és a gyermekvédelem
kihívásai Magyarországon
A gyermekek védelmének kérdése 2022-ben Magyarországon a szokásosnál
nagyobb figyelmet kapott a közbeszédben, köszönhetően annak, hogy a tavaszi parlamenti választásokkal együtt tartották meg a politikai kommunikációs
térben is erőteljesen megjelenő „gyermekvédelmi népszavazást”. Jelen tanulmány azt igyekszik – egyfajta problématérképet rajzolva – megvilágítani, hogy
a gyermekek jogainak védelme területén milyen alkotmányos és nemzetközi
jogi védelmi kötelezettségei vannak hazánknak, s ebben a vonatkozásban az
alapjogvédő intézmények milyen megállapításokat tettek, s a szűkebb, speciális értelemben vett gyermekvédelem nemzetközi gyermekjogi szempontból
milyen kihívásokkal küzd.
Varga Zs. András: Alkotmányosságunk élő jogforrása, az Aranybulla
Ritka kincs a mi Aranybullánk. Fizikai értelemben is kincs, habár az eredeti
nem maradt fenn számunkra, de nagyon korai hiteles másolatai igen. Szellemi
értelemben is kincs. Szellemi, politikai és jogi erőfeszítés letéteménye.
Forrás: https://abszemle.hu/kategoria/2022-evfolyam/2022-1-szam/page/2/

Esély. Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 2021/3. 32. évfolyam 3.
szám
Kopasz Marianna: Iskolai gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok észlelési és jelzési magatartása és annak meghatározói – elméleti modellek
és empirikus kutatások
A közoktatási intézmények a jelzőrendszer azon szereplői, amelyek a legtöbb
gyermekbántalmazást jelentik, és egyben valószínűleg azok is, akik a legtöbb
ilyen jelzést mulasztanak el jelenteni. A pedagógusok, mivel munkájuk jellegénél fogva folyamatosan kapcsolatban vannak a gyerekekkel, különösen fontos
szerepet játszanak a gyermekbántalmazás észlelésében és jelzésében. Noha
a gyermekbántalmazás felismerését és jelzését protokollok sorozata segíti, számos tényező jelenthet akadályt, hogy felismerjék és jelezzék a rossz bánásmód
gyanúját. Így a protokollok ellenére is sok múlik a döntéshozó szakembereken.
A jelen tanulmány amellett érvel, hogy a jelzéseket befolyásoló potenciális tényezők tanulmányozása szisztematikus vizsgálódást igényel. Ehhez két olyan
elméleti modellt mutat be, amelyek keretet jelenthetnek a jelzéseket meghatározó tényezők empirikus tanulmányozásához, és ezeket külföldi kutatásokkal is szemlélteti. Az ilyen kutatások fontos szakpolitikai jelentőséggel bírnak,
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hiszen a jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tételét célzó szakpolitikai
beavatkozások a jelzőrendszeri döntéshozatalt befolyásoló tényezők ismeretében tervezhetők.
Rácz Andrea – Sik Domonkos: A késő modern gyermekvédelmi rendszer
repedései és fogódzói – egy esettanulmány tanulságai
Az esettanulmány célja egy gyermekvédelmi élettörténeten keresztül a rendszer funkcióinak és diszfunkcióinak azonosítása. A segítőhelyzetek vizsgálata
során választ keresünk a kérdésre, hogy a gyermekvédelem célkitűzései milyen gyakorlatokban öltenek testet; a szolidaritás milyen hallgatólagos értékek
mentén szerveződik; az egyes szereplők milyen érdekek mentén járnak el; továbbá a gyermekek jogai mennyiben érvényesülnek. Az esetvitelben érintett
szereplők perspektívájából elemezzük, hogy a késő modern gyermekvédelmi
rendszer által azonosított családi problémákra milyen megoldás születik az
állami gyermekvédelemben, majd a gondozási folyamat során fellépő problémákra hogyan reagál a rendszer. Az esettanulmány tanulsága szerint a segítséget nyújtó rendszer korlátozott reflexivitással, illetve jelentős időbeli elcsúszásokkal reagál a gondozott fiatal által megélt problémákra. Legtöbbször már
kialakult probléma tűzoltásaként jelent meg a segítségnyújtás mind a gyermekjóléti alapellátás, mind a gyermekvédelmi szakellátás oldaláról, aminek
következtében az intervenció hatékonysága korlátozott maradt.
Szabó Attila: Lehet-e szerepe az önkormányzatoknak a harmadik országbeli személyek integrációjában?
A tanulmány kiindulópontja, hogy a kormányzati narratíva ellenére nem változott jelentősen a Magyarországon tartózkodó harmadik országbeliek száma, az
érintettek integrációjára vonatkozó törekvést viszont felszámolta a jogalkotó.
A tanulmány hipotézise, hogy az így létrehozott légüres teret az önkormányzatok részben kitölthetnék az Amszterdami Paktum és az EU 2021–2027 közötti
időszakra vonatkozó integrációról és a befogadásról szóló cselekvési tervére
támaszkodva. A tanulmány arra is rámutat, hogy ezt a folyamatot segítheti,
hogy magyar önkormányzatoknak már van megelőző intézményes tapasztalata a harmadik országbeliek integrációjában. Két holland példa segítségével
a tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy az integrációs törekvések nem
egydimenziósak, lehetnek nagyon is heterogének, az adott város történelmi
múltjához és a megoldandó kérdésekhez igazodóak. A tanulmány következtetése, hogy van olyan integrációs szakpolitikai mező, amelybe az önkormányzatok beléphetnek: egyrészről adott egy társadalmi feladat, amelynek ellátása mellett szólnak racionális érvek, másrészről az EU politikai szándéka és az
általa biztosított finanszírozás ezt segítheti.
Forrás: http://www.esely.org/index.php
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Hadtudományi Szemle, 14 évfolyam, 3 szám (2021)
Fehér András Tibor – Négyesi Imre: A gépi érzelmek a fegyveres erőknél
és az autonóm rendszerekben
A mesterséges intelligencia terjedésével egyre nagyobb az igény olyan gépekre, amelyek a mostaniaknál „emberibben” képesek működni. Ehhez elengedhetetlen az érzelmek gépi érzékelése és utánzása. A tanulmányban először
bemutatják, hogy egy gép mennyiben képes kezelni az érzelmeket, valamint
a terület fejlődését és többféle felhasználási lehetőséget a különféle fegyveres
erők számára. A szélesebb áttekintést végül a gépi autonómiára szűkítik, ahol
bizonyítani igyekeznek hipotéziseiket, miszerint a mesterséges érzelmek alkalmazása lehetővé tenné a gépek erkölcsi érzékének kialakítását, valamint
növelné az autonóm rendszerek hatékonyságát.
Bihaly Barbara: A kibervédelem szerepe az Európai Unió közös biztonsági és védelmi politikájában
A műveleti térként megjelenő kibertér számos kérdést vet fel, ami a vele kapcsolatos stratégia és politika átalakítását követeli meg, így nemzeti és uniós
szinten is szükséges áttekinteni az általa jelentett kihívásokat. A kibernetikai
fenyegetések egyik jellegzetessége, hogy nemcsak technikai válaszokat igényelnek, hanem stratégiai megoldásokat is. A számítástechnikai-internetes
támadók vagy bűnözők jelentkezhetnek geopolitikai, kulturális és gazdasági
síkon egyaránt, ennek megfelelően az egyesült Európa biztonsági és védelmi
erőfeszítéseinek valamennyi fent említett területre ki kell terjedniük, mert
az ilyen típusú veszélyeztetés közvetlenül vagy közvetve hatással van a tagországok minden szintű tevékenységére. Az Európai Unió közös biztonság- és
védelempolitikája példaszerű következetességgel, egységesen kezeli a kiberfenyegetéseket. Jelen írás arra keresi a választ, hogy az EU új kiberbiztonsági
stratégiája milyen eszközökkel járul hozzá a kontinens átfogó biztonság- és
védelempolitikájához.
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DECEMBERI ELŐZETES
A decemberi lapszámba tervezett cikkek:
Ambrusz Aliz – Borbély Zsuzsanna – Malét-Szabó Erika: A kiégés vizsgálata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állománya
körében
Bacsó Bernadett, Bánáti Tibor, Beke József, Herczeg Mónika, Kakócz Krisztián, Molnár Tamás: Nemzetközi Rendészeti Figyelő VIII.
Baráth Noémi Emőke: Minősített élet elleni bűncselekmények nyomában.
Kriminalisztikai esettanulmány-gyűjtemény a Kádár-korszakból
Erdős Ákos: Addiktológiai problémák Magyarországon
Fliegauf Gergely: A személyi szabadság megvonásának élménye. Gyermekpszichiátriai osztályos és börtönbeli falfirkák szimbólumainak összehasonlító
elemzése
Jagodics Ibolya – Kollár Csaba: 21. századi social engineering támadások, védekezés és szervezeti hatások Európában
Kalmár Ádám: Rendészeti együttműködés a Duna Stratégia égisze alatt
Krauzer Ernő: A rendőrtiszthelyettes-képzés oktatásmódszertani helyzete
Krizsik Nóra – Sipos Tibor – Homonnai Péter: Kerékpáros jellemzők vizsgálata a turisztikai és nagyvárosi forgalomban
Németh Viktor: A mediáció szabályozásának története
Papp Dávid: A körzeti megbízott közlekedésrendészeti feladatainak története
Pék Richárd: Kitekintés a terrorizmus definiálásának problémájára a tudományos kutatásokban
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ZÁRSZÓ
Bízunk benne, hogy az immáron hetvenéves Belügyi Szemle rászolgált az elismerésre, reméljük sikerül megtartani az évtizedek alatt megszerzett tekintélyét és népszerűségét, és egyúttal meg tudunk felelni a kor kihívásainak is.
Köszönjük az eddig kapott pozitív visszajelzéseket, dicsérő szavakat, továbbra
is igyekszünk megfelelni a kívánalmaknak és mindent megtenni annak érdekében, hogy egyre bővülő olvasótáborunk megelégedéssel vegye kezébe mind
hírlevelünket, mind havi lapszámunkat.
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