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ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

 „A feladat: tenni a dolgunkat, és a siker, elismerés legyen ráadás.”
 Dombi József matematikus

Az év elején megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításához nem 
is olyan régen fogtunk hozzá vagy éppen mostanában kezdtük el. 2021 feb-
ruárja még mindig sok türelmet és kitartást kíván valamennyiünktől. Azon-
ban, ha a fenti idézetre tekintünk, annak üzenete segíthet az új évre vállalt 
terveink valóra váltásában. Karikó Katalin biokémikus professzor asszony, 
akivel februári lapszámunkban olvashatnak majd a szerkesztőségünk mun-
katársai által készített interjút, korábbi beszélgetések során többször elmond-
ta, sosem az elismerés, a lehetséges jutalom hajtotta kutatásai során. Bízott a 
tudásában, a sokévi tapasztalatában, és mindig azt érezte, hogy csak rajta, a 
tudásán és a kitartásán múlik, hogy megoldásokat tud-e találni a különböző 
tudományos problémákra. Több évtizedes munkája, megingathatatlan hite 
meghozta gyümölcsét. Életpályája, munkássága mindannyiunk számára pél-
daértékű. Másrészről pedig mérhetetlen büszkeséggel gondolunk arra, hogy 
magyar kutatóként világméretű tudományos felfedezésével kézzel fogható 
megoldáshoz segítette a világot a Covid19 járvány kezelésében, elérhetővé 
téve a védőoltás lehető leggyorsabb kifejlesztésének lehetőségét. 

Februári lapszámunk tudományos cikkei különböző kutatási területeket 
mutatnak be, ismertetve az eredményeket vagy éppen olyan témát érintenek, 
amely még nem teljesen feltárt ismereteket, újdonságokat kínálnak. Sze-
rencsére számos kiváló szakember vesz körül bennünket, akiket valóban a 
tudomány iránti elkötelezettség, tudás és magas színvonalú képzettség jel-
lemez.



BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL32021. FEBRUÁR

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

A Belügyi Szemle 2021-es célkitűzései

Ahogyan azt januári hírlevelünkben is közzé tettük, a 2021/1. számtól a print 
számok PDF online változatát illetően az Open Access rendszer keretében 
azonnali nyílt hozzáférést biztosítunk az OJS rendszerünk archívumában. 
Ezzel számos nemzetközi elvárásnak is eleget teszünk, de nem elhanyagol-
ható az a szempont sem, hogy a fenti eljárással szélesebb körben, közvet-
lenül és aktualitásukat nem veszítve elérhetővé válnak a Belügyi Szemlé-
ben megjelent értékes publikációk. Az elmúlt évek munkájának eredménye, 
hogy egyre nagyobb számban érkeznek tanulmányok Szerkesztőségünkhöz, 
és reményeink szerint a Belügyi Szemlében történő publikálás egyre na-
gyobb jelentőséggel bír mind a magyar, mind a nemzetközi tudományos élet 
palettáján. Erre tekintettel is terveztünk nagyobb terjedelmű kiadványokat 
az új évre. Az online térben történő megjelenésünket is töretlen népszerűség 
kíséri. Honlapunk látogatóinak száma mára már meghaladta a 360 ezret. Az 
elmúlt év tapasztalatait összegezve újabb technikai fejlesztéseket valósítunk 
meg a minél inkább felhasználóbarát kialakítás érdekében. A tartalmat il-
letően pedig mindent elkövetünk annak érdekében, hogy információfúziós 
szerepünket megőrizzük, tovább erősítsük.

NAV-híradó

Befellegzett az adótrükköknek

A mesterséges intelligenciát is bevető algoritmusok hihetetlen gyorsasággal 
csapnak le az ismert minták alapján a gyanús üzleti számokra – mondta a 
Haszon magazinnak adott interjújában Sors László, a NAV vezetője. A hi-
vatal munkatársai ma már valós időben látják a cégek működését és rálátnak 
a nemzetközi számlákra is. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint 
az „áfarés” – a makrogazdasági adatok alapján beszedhető és a beszedett áfa 
közötti különbség – a 2013-as 21 százalékról 2019-re 6,6 százalékra csök-
kent, ami jól mutatja: Magyarországon jelentősen változott az adómorál és 
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az adócsalási miliő – mondta el Sors László. A NAV vezetője úgy fogalma-
zott, hogy az áfavisszaélések visszaszorítása kulcskérdés. Az adópolitika és 
a NAV célkeresztjében is az van, hogy a versenyelőnyt azoknak a vállal-
kozásoknak biztosítsa, amelyek betartják a jogszabályokat. Amelyek pedig 
nem, azokat a kockázatok feltárása után hatósági eszközökkel, minél gyor-
sabban ki kell iktatni a piacról. Elképesztő méretű adatvagyon áll már most 
is a NAV rendelkezésére, összesen mintegy 7,5 petabyte-nyi adatról van szó, 
ami évek óta exponenciálisan nő – tette hozzá a NAV vezetője.

A pénzügyőrök 20 ezer órában segítették a rendőrség munkáját

A koronavírus-járvány második hullámában a NAV mintegy 300 pénzügyőr-
rel, 2500 alkalommal, több mint 20 ezer órában segítette a rendőrség mun-
káját. Főbb feladatuk a járőrözés, a korlátozó intézkedések betartásának és a 
hatósági karantén szabályainak ellenőrzése volt. A védekezésben, a járvány 
terjedésének lassításában és megfékezésében a megszokottnál is fontosabb 
a közrend és a közbiztonság fenntartása. A rendvédelmi szervek egymás 
munkáját segítve és megerősítve együttműködnek a Covid19 okozta világ-
járvány megelőzését és visszaszorítását célzó hatósági feladatok ellátásában.
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77 millió forintot érő cigarettára bukkant a NAV

A NAV munkatársai csaknem 50 ezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak 
le a közelmúltban. A lekapcsolt orgazdák több mint 77 millió forintos kárt 
okoztak a költségvetésnek. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazga-
tóságának pénzügyi nyomozói két cigiárust igazoltattak egy Pest megyei 
bevásárlóközpont parkolójában. Autóikból a helyszínen ezer, rejtett raktá-
rukból pedig további 45 ezer doboz adózatlan cigaretta került elő. A pénz-
ügyi nyomozók ezután átkutatták az orgazdák lakásait is, ahol még csak-
nem 1300 doboz füstölnivalót és nagy mennyiségű készpénzt találtak. Az 
akcióban részt vevő harminc pénzügyi nyomozó a több mint 47 ezer doboz 
cigaretta mellett több mint kétmillió forint készpénzt, valamint járműveket 
is lefoglalt a bűnözőktől. A NAV munkatársai dohánytermék közterületi áru-
sítása miatt jövedéki eljárást is indítottak. A nyomozók a két férfit gyanúsí-
tottként hallgatták ki, egyiküket őrizetbe is vették és kérték letartóztatását. 
A gyanúsítottak különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság miatt akár 
nyolc év börtönbüntetést is kaphatnak.

Kábítószerrel megrakott autó Röszkén

Mintegy 15 kilogramm, több mint 37 millió forint feketepiaci értékű ma-
rihuánagyanús anyagot találtak a NAV munkatársai egy ellenőrzésen.  
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A pénzügyőrök egy osztrák autót ellenőriztek Röszkén, s a bolgár sofőr nem 
jelentett be vám- és adóköteles árut. A NAV munkatársai kockázatelemzés 
alapján tételes vizsgálat mellett döntöttek, és a pótkerék kipakolása után, a 
műanyag gyári borítás alatt és a küszöböknél átalakítás nyomaira bukkantak. 
A további rejtekhelyekről 33 vákuumfóliázott csomagban, összesen majd-
nem 15 kilogramm növényi törmelék került elő, amire a marihuánateszt po-
zitívan reagált. A NAV munkatársai a több mint 37 millió forint feketepiaci 
értékű kábítószergyanús anyagot és a sofőrt feljelentéssel átadták a rendőr-
ségnek.

A FEBRUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Vörös Tamás és Sándorné Kovács Judit „Kriminalisztikai üvegvizs-
gálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban” címmel folytatott 
kutatást. Egy rövid történeti áttekintést követően bemutatják a Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központban zajló forenzikus üvegvizsgálat folyama-
tát, alkalmazott módszereit, továbbá a kapott eredmények alapján tehe-
tő szakmai megállapításokat. Ezek mellett egy esettanulmány tükrében 
részletesen szemléltetik az üvegvizsgálattal kapcsolatos nehézségeket és 
korlátokat is. Betöréses lopás, rongálás, autófeltörés, csak néhány azok 
közül a gyakran üvegek törésével is együtt járó bűncselekmények kö-
zül, amelyekben a fizikai-kémiai szakértői vizsgálatok nagymértékben 
segíthetik az elkövető azonosítását és a bűnügy megoldását. Hazánkban 
a forenzikus üvegvizsgálat kezdete az 1960-as évekre nyúlik vissza. Az 
azóta eltelt közel hat évtized során az alkalmazott módszerek sokat fej-
lődtek, a vizsgálati lehetőségek száma jelentősen bővült. A korai idők-
ben az összehasonlítás alapjául szolgáló klasszikus fizikai paraméterek 
mellett mára – a legkorszerűbb műszeres módszerekkel – a származá-
si viszonyok megállapítása megalapozottabbá vált, ezen felül adatbázis 
építésére is lehetőség nyílt.

Dobák Imre és Tóth Tamás „Régi módszerek a kibertérben? (CYBER-HU-
MINT, OSINT, SOCMINT, Social Engineering)” című tanulmányukban a 
hagyományos HUMINT (emberi erőforrásokra épülő információgyűjtés) ki-
bertérben való megjelenését, kategóriahatárait vizsgálják, amely napjainkban 



BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL72021. FEBRUÁR

dinamikusan fejlődő terület. A CYBER-HUMINT kérdésköre az elmúlt tíz 
évben jelent meg, fogalmi kategóriája pontosan még nem körülhatárolt. 
Nemzetközi szakirodalma is viszonylag szűkösnek tekinthető, hasonlóan 
a közösségi oldalakat felhasználó információgyűjtő módszer (SOCMINT) 
kérdésköréhez. Azonban forrásokban rendkívül gazdag az általánosan elter-
jedt nyílt forrású információgyűjtés (OSINT), illetve a kiberbiztonság kap-
csán egyre inkább előtérbe kerülő Social Engineering jelensége, amelyek 
metodikai határai gyakran átfedéseket mutatnak a kibertérben végzett, em-
beri erőforrásokra épülő információgyűjtéssel. A publikáció célja az egyre 
inkább összefonódó információgyűjtő területek áttekintése, kísérletet téve 
az elhatárolást elősegítő szempontrendszer előkészítésére.

Éberhardt Gábor „Magyarország az újabb tömeges nemzetközi migráció 
kapujában” című írásában a nemzetközi migráció rövid távú prognosztizá-
cióját befolyásoló egyes faktorok vizsgálatával mutatja be az emberiséget 
veszélyeztető kockázati elemeket. Adat- és forrásirodalmi elemzéssel vizs-
gálja, hogy a Covid19 globális járvány nemzeti szintű egyedi és eseti ke-
zelése generálhat-e tömeges, nemzetközi irreguláris migrációt, okozhat-e 
ismételt járványveszélyt a tranzit- és befogadó országok társadalma szá-
mára? A nemzetközi migráció és a közegészségügyi járvány összefüggésé-
nek lehetőségét a történelem és az orvostudomány már igazolta, a kialakult 
helyzeteket az érintett országok és szervezetek érdemben kezelték. Ugyan-
akkor a jelenkori társadalmi viszonyok között a rendkívüli helyzetre tekin-
tettel – a cikkben is bemutatott egyes nemzetközi példák szerint – rendkí-
vüli/vitatható módon (is) történnek intézkedések. Ilyen problematikus hu-
mán járványmegelőzési módszerként vált ismertté a globális járvány során 
a fogvatartottak szabadon bocsátása, amely új típusú irreguláris kibocsátó 
faktorként jelenhet meg.

Forgács Judit „Rendszerváltozás a börtönnevelésben” címmel megjelent 
cikkében fény derül arra, hogy a volt szocialista országok büntetési rendsze-
reit vizsgálva a politikai rendszerváltozásig hasonlóságot mutatnak bünteté-
si koncepciójuk és végrehajtási rendszerük felépítésében, működtetésében 
egyaránt, mivel mindannyian ugyanazt a szovjet mintát követték. A világ-
nézeti nevelés alapjaira építő javítási törekvések már a rendszerváltozást 
megelőző években sem adtak megfelelő választ a börtön funkcióját firtató 
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kérdésekre. Ennek figyelembevételével a tanulmány a rendszerváltozást 
megelőző, majd azt követő évtized börtönnevelésének útkeresését kívánja 
bemutatni.

Kollár Csaba „A magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és fog-
lalkoztatási formáinak a vizsgálata” című tanulmányából kiderül, hogy 
a magánbiztonsági szektorban végzett legfrissebb, a foglalkoztatási ada-
tokat is vizsgáló felmérés alapján a szektorban a 2019-es év végén 4300 
társas, aktív vállalkozás működött hazánkban. A társas és az egyéni vál-
lalkozásokban foglalkoztatottak száma túllépte a 60 ezer főt, több mint 88 
ezer főnek van érvényes személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói 
igazolványa. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara 4499 tagot tart nyilván. A szektorban egyaránt megtalálhatók az 
alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, akiket 
a hagyományos foglalkoztatás mellett gyakran valamelyik atipikus fog-
lalkoztatási forma szerint alkalmaznak. A tanulmány több adatforrást ele-
mez online dokumentumelemzés, online résztvevő megfigyelés, szöveg-
bányászat és szakértői megkérdezés módszerével annak érdekében, hogy 
egzakt képet tudjon adni a fontosabb pozíciók és foglalkoztatási formák 
vonatkozásában, illetve, hogy a hazai magánbiztonsági szektor innovációs 
potenciáljának fejlesztése és jövője szempontjából megalapozott összegző 
megállapításokat adjon.

Prantner Zoltán „Az Iszlám Állam nyugat-balkáni önkéntesei és visszaté-
résük problematikája” című írásából megtudhatjuk, hogy a becslések sze-
rint 2011–2018 között meghaladta az 1000 főt azoknak a nyugat-balkáni 
férfiaknak és családtagjainak a száma, akik Irak vagy Szíria területére utaz-
tak muszlim hittársaik támogatására. Többségük ott az Iszlám Államhoz 
csatlakozott, míg a kisebbség a Dzsabhat al-Nuszra vagy egyéb kisebb dzsi-
hádista csoport sorait gyarapította. Közülük több százan már visszatértek a 
Közel-Keletről az elmúlt évek/hónapok során származási országukba, ahol 
nemüktől és koruktól függően eltérő bánásmóddal szembesültek.
Éberhardt Gábor a „Menekültügy és tömeges fogvatartás az Egyesült Álla-
mokban a mexikói határ mentén a Covid19 időszakában” című recenziójá-
ban a „Journal of Latin American Geography” című folyóiratban megjelent 
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tanulmányt mutatja be. A téma aktualitása vitathatatlan, hiszen az ellenőri-
zetlen és ellenőrzött globális migráció, a Covid19 azonosítóval jelzett glo-
bális humán pandémia a Föld egész lakosságát érinti.

Dános Valér és Szabó Csaba a világhírű biokémikussal, Karikó Katalinnal 
készített interjút, amelyből többek között kiderül, hogy mi is a módosított 
mRNS szerepe a koronavírussal szemben, valamint milyen további terüle-
ten alkalmazható a 2005-ben szabadalmaztatott technológia.

Dános Valér „A TÖKÉLETLEN TÖKÉLETESSÉG, avagy a Rendészettu-
dományi szaklexikonnal kapcsolatos reflexiók margójára” című írásában 
a Rendészettudományi szaklexikon megjelenése okán született reflexióval 
kapcsolatban objektíven, tárgyilagosan és semlegesen fejti ki álláspontját és 
osztja meg gondolatait a szakterület iránt érdeklődőkkel. 

Korinek László, az életének hatvanhetedik évében elhunyt prof. dr. Kozáry 
Andreától búcsúzik nekrológjában. A professzor asszony a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának egyetemi tanára volt, a 
Magyar Rendészettudományi Társaság egyik alapítója, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Rendészeti Albizottságának tagja, a hazai rendészettudo-
mányi kutatások meghatározó személyisége. Kutatói pályáját történészként 
kezdte, módszertani tudását szociológusként gyarapította, fő stúdiumát, a 
rendészetet morális értékrendjére hallgatva választotta.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

A szövegértés kérdései – videón a tudományünnepi konferencia

Miként változik a szövegek funkciója a globalizálódó világban, és milyen 
tényezők befolyásolják a megértést? E kérdésekről tanácskoztak nyelvészek, 
pszichológusok és filozófusok az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 
szervezett konferencián. Kevesekben tudatosul, milyen bonyolult művelete-
ket hajtunk végre, amikor szövegeket alkotunk, illetve a mások által alkotott 
szövegeket értelmezzük. Tudományos megközelítésben a szövegértés éppen 
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ezért nem írható le a kódolás-dekódolás szimmetrikus modelljével – mond-
ta el megnyitójában S. Varga Pál irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi 
tanár, az MTA rendes tagja.

Az akadémikus szerint a kommunikáció során a külvilágból érkező ingerek, 
a mások által alkotott szövegek csak saját fogalmi készletünkön keresztül 
válnak értelmezhetővé, és egyáltalán nem biztos, hogy amit meg akarunk ér-
teni, találkozik saját fogalmi apparátusunkkal. Ahogy a fogalmi rendszerünk 
kialakulása szociokulturálisan meghatározott, úgy a szöveg létrehozásának 
és megértésének egymástól el nem választható folyamata is olyan térben 
zajlik, amelyet számos lélektani, társadalmi, történeti és kulturális tényező 
alakít. A megértés vizsgálata tehát nem korlátozódhat a nyelvtudomány te-
rületére.

Forrás: https://mta.hu/tudomanyunnep2020/a-szovegertes-kerdesei-videon-a-
tudomanyunnepi-konferencia-111129

Megjelent a Scientia et Securitas című folyóirat első száma

A Belügyi Tudományos Tanács, a Belügyminisztérium központi tudomá-
nyos szervezete programjait a gyakorlati életben felmerülő feladatok tu-
domány eszközeivel és módszereivel történő megoldását támogatja, ame-
lyekre jellemző a multidiszciplináris szemlélet. Felismerve azt, hogy a 
közrend, a biztonság garantálásának terhei leginkább a belügyi kormány-
zatra nehezednek, így a mintegy évtizedes múltra visszatekintő biztonsági 
fókuszú nemzetközi tudományos-szakmai konferenciasorozat keretében 
a nemzetközi és hazai tudományos élet elitjét sikerül évente előadóként 
megnyerni. 

A Belügyi Tudományos Tanács gondozásában 2017-ben megjelent a Biz-
tonsági kihívások a 21. században című hiánypótló, mintegy 900 oldalas 
tanulmánykötet. A kiadvány az elmúlt évtizedek állapotelemzése és a vár-
ható tendenciák, prognózisok bemutatását követően, a jelen biztonságához 
kötődő kutatásait jeleníti meg, iskolateremtő tudósok, innovatív kutatók, 
valamint gyakorlati szakemberek tudományos és szakmai eredményeinek, 
tanulmányainak publikálásával. A kötet angol nyelven 2018-ban jelent meg.

Mivel a tehetséggondozást a BTT kiemelt küldetésének tekinti, ezért dr. 

https://mta.hu/tudomanyunnep2020/a-szovegertes-kerdesei-videon-a-tudomanyunnepi-konferencia-111129
https://mta.hu/tudomanyunnep2020/a-szovegertes-kerdesei-videon-a-tudomanyunnepi-konferencia-111129
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Felkai László, közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács el-
nöke és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019-ben együttműködési 
megállapodást írt alá, amely formálisan is rögzíti a sok éve sikeresen mű-
ködő közös gondolkodást, közös munkát. Mint ahogy a kötetben is külön 
fejezetben jelentek meg az innovatív kutatók kutatási eredményei, úgy a 
belügyi ágazat számos más programmal járul hozzá a tehetséggondozáshoz 
(gyakornoki rendszer, tudományos-szakmai konferenciákon e-poszter szek-
ció stb.).

A fenti előzmények hatására született meg 2019-ben az az elhatározás, 
hogy a Belügyi Tudományos Tanács, a Doktoranduszok Országos Szövetsé-
gével együttműködésben, az Akadémiai Kiadó szakértői munkájával, nyílt 
hozzáférésű, elektronikus tudományos folyóiratot jelentet meg Scientia et 
Securitas címmel.

A folyóirat szellemiségével kapcsolatban az alapítók az alábbi szerkesztési 
elvek iránt elkötelezettek. A Scientia et Securitas interdiszciplináris folyó-
irat, minden tudományterületről fogad be tudományos igényű dolgozatokat, 
amely az adott terület biztonsági aspektusát is vizsgálja. A folyóirat erede-
ti kutatásokról szóló kéziratokat közöl, kiegészítve recenziókkal, valamint 
konferencia-beszámolókkal a Kitekintő rovatban.

A szerkesztőbizottság tervei szerint a folyóirat évente négy füzettel jelentke-
zik, amelyből egy angol nyelvű lesz.

Forrás: https://akjournals.com/view/journals/112/1/1/112.1.issue-1.xml 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

Kriminológiai Közlemények 80.
Magyar Kriminológiai Társaság

A Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Kriminológiai Társaság 
PhD szekciója, együttműködve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal „A 
Kriminológia és büntető igazságszolgáltatás a XXI. században” címmel, 



III. ÉVFOLYAM 2. SZÁMBELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL 12

2019. november 15-én az ELTE ÁJK épületében egésznapos szakmai 
konferenciát rendezett. Az eseményen elméleti és gyakorlati szakembe-
rek egyaránt részt vettek. A hazai büntető igazságszolgáltatásban működő 
szervezetek, intézmények mindegyikéből érkeztek előadók. A konferencia 
programja magában foglalta a bűnmegelőzési szakértők és bírák kerekasz-
tal-beszélgetéseit, gyakorlati és elméleti szakemberek plenáris előadásait, 
valamint az ország különböző egyetemeiről érkezett doktoranduszok és 
doktorjelöltek kutatási beszámolóit. A szakmai eseményen a kriminoló-
gia jóformán minden aktuális kérdéséről szó esett. A Magyar Krimino-
lógiai Társaság 80. tudományos közleménye ezeknek az előadásoknak a 
szerkesztett változata. A kötet – más témák mellett – tartalmazza a bírói 
függetlenség szervezeti kérdésének jogállami garanciáit, az építészeti bűn-
megelőzés elméleti és gyakorlati kérdéseit, a korrupció piacgazdaságra és 
innovációra gyakorolt hatásait, a kiberbűnözés trendjeit, és tájékoztatást 
közöl a hazai gyermekjogi és családjogi vonatkozású jelenségekről is. A 
tanulmányok között olvashatnak a helyreállító igazságszolgáltatásról, a 
büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog aktuális kihí-
vásairól, valamint a büntetőjog filozófiájáról is. Értékes tanulmányok fog-
lalkoznak az elméleti kriminológia, a bűnmegelőzés és a kriminálpolitika 
más újdonságaival. 
Szerkesztő: Dr. Kiss Tibor
Megjelenés éve: 2020

Forrás: https://www.kriminologia.hu/publikacio/kriminologiai-kozlemenyek-80 

Empirikus jogi kutatások – Paradigmák, módszertan, alkalmazási 
területek

„Az empirikus jogi kutatások egy olyan tudományterület, amely egyszerre 
épít a jogtudomány és a társadalomtudományok eredményeire. Egyrészt 
felöleli a jogi témákra vonatkozó empirikus társadalomtudományi kuta-
tásokat, másrészt az empirikus módszerek és eredmények felhasználását 
a jogászi-jogtudományi gondolkodásban. Paradigmái többek között a 
kvantitatív-statisztikai megközelítéstől a játékelméleten át a jog gazdasá-
gi elemzéséig és a kritikai elméletekig terjednek. Módszertani megközelí-
tései között megtalálhatók például a regressziós elemzések, a kérdőívezés 

https://www.kriminologia.hu/publikacio/kriminologiai-kozlemenyek-80
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vagy olyan újabb eszközök is, mint a hálózatkutatás és a szövegbányászat. 
A kötetben több mint harminc szerző tanulmánya mutatja be az empirikus 
jogi kutatások elméleti alapjait, gyakorlati módszertanát és alkalmazási 
területeit, így egyszerre használható tankönyvként és kézikönyvként. »Ez 
a kötet közérthető módon ismertet meg azokkal a legkorszerűbb kutatá-
si technikákkal és háttérfeltevésekkel, valamint kutatási eredményekkel, 
amelyekből kitűnik, mit lehet és mit nem (lenne) szabad tenni a joggal 
vagy a jog nevében. A kötet mindazon joghallgatóknak hasznára válik, 
akik többre hivatottnak tartják magukat telekkönyvi bejegyzések sikeres 
intézésénél, és nélkülözhetetlen mindazoknak a jogászoknak és joggal 
foglalkozó társadalomtudósoknak, akik tisztán akarnak látni a szakmájuk-
ban.« Sajó András, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.» Egy 
úttörő munka, amely végre bátran látja és láttatja a jogtudomány erősö-
dő társadalomtudományi jellegét. Bravó a jogi kérdésekkel foglalkozó 
társadalomtudományoknak, bravó az empirikus társadalomtudományi 
módszerek iránt nyitott jogtudománynak!« Szelényi Iván, a Magyar Tu-
dományos Akadémia és az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadé-
mia rendes tagja.”
Szerkesztők: Jakab András – Sebők Miklós
Kiadó: Osiris Kiadó
Megjelenés éve: 2020

Forrás: http://osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=754&fbclid=IwAR2Yum_
yoT61Ei17zIlpAKJURqvvsommmUcCw83ty_OOx9WKYiM6zIswZuw

Turizmusbiztonság

A Michalkó Gábor nevével fémjelzett Turizmusbiztonság Államtudományi 
Műhely hiánypótló kötettel jelentkezett, amely egy 2017–2018 folyamán 
megvalósult, széles körű kutatás eredményeit adja közre.
A kiadvány Magyarországon elsőként rendszerezi a turizmus és a bizton-

ság szimbiózisának legfontosabb témaköreit. Annak ellenére, hogy műfa-
ja tanulmánykötet, a három fő fejezetben tárgyalt harminc téma kohézióját 
éppen a Turizmusbiztonság Államtudományi Műhely közösségében kiala-
kított szellemi igényesség, látásmód és nem utolsósorban interdiszcipliná-
ris szemlélet adja. Napjainkban, amikor az utazás társadalmi létformává, a 
szabadidő-eltöltés és a munka világának szerves részévé vált, a biztonság 

http://osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=754&fbclid=IwAR2Yum_yoT61Ei17zIlpAKJURqvvsommmUcCw83ty_OOx9WKYiM6zIswZuw
http://osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=754&fbclid=IwAR2Yum_yoT61Ei17zIlpAKJURqvvsommmUcCw83ty_OOx9WKYiM6zIswZuw
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garantálása pedig az állam egyik legfontosabb kihívásává lépett elő, elen-
gedhetetlenné vált egy olyan monografikus ismerethalmaz megalkotása, 
amely az oktatásban, a kutatásban, az üzleti életben, az államigazgatásban 
és a rendészetben egyaránt alapműként hasznosítható.
Szerkesztők: Ritecz György, Michalkó Gábor, Németh József
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Megjelenés éve: 2020

Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/regionalis-tudomanyok-
tankonyvek/turizmusbiztonsag/ 

FOLYÓIRATOK   

Interdiszciplináris Drogszemle II. évfolyam 1. szám. 2021. január

Szemléleti modellek az addiktológiában
Raffai Gellért

A pszichoaktív szerekkel, drogokkal kapcsolatos attitűdöket jelentősen 
meghatározzák az egyéni élmények, tapasztalatok, így mindenki máshogy 
viszonyul ezek hatalmas halmazához, ebből pedig gyakran párhuzamos dis-
kurzusok alakulnak a valódi párbeszéd helyett. A szerfogyasztás minden-
kinél teljesen egyedi mintázatot fog megjeleníteni, amely a szer, a személy 
és a szociokulturális környezet konstellációjára épül. Ezzel összefüggésben 
fontos ismerni és megérteni a különböző gyógyítási és szemléleti modelle-
ket is – a számos alapmodellt és az integratív modellt.

Drogprevenciós programok I. Elméleti keretrendszer és gyakorlati al-
kalmazás a nevelési-oktatási intézményekben, kitekintés a fogyatékos-
sággal élő serdülők helyzetére
Pogácsás Nóra

A tanulmány a drogprevenció fogalmát, típusait, illetve elméleti megköze-
lítését tekinti át, elsősorban a releváns hazai szakirodalom alapján. Ezen 
felül a jelenleg aktívan működő drogprevenciós programok ismertetésé-
vel foglalkozik, amelyekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások 

https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/regionalis-tudomanyok-tankonyvek/turizmusbiztonsag/
https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/regionalis-tudomanyok-tankonyvek/turizmusbiztonsag/
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eredményei egyaránt közlésre kerülnek. Főként a Magyar Rendőrség által 
alkalmazott DADA és ELLEN-SZER nevű iskolai megelőző tevékenysé-
gek állnak a fókuszban, ám a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai 
és Addiktológiai Intézet Drogambulanciájának és a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjának közös együttműködéseként 
létrejött „VoltEgySzer” mobilizált program és a Drogprevenciós Szabadu-
lószoba is említésre kerül. A tanulmány zárásaként a fogyatékossággal élő 
serdülők helyzete az őket célzó drogprevenció speciális vonatkozása kerül 
röviden áttekintésre, egy innovatív külföldi program koncepciójára is kite-
kintve. 

Forrás: https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2021/01/janua%CC%81ri-
lapsza%CC%81m.pdf

Vízügyi közlemények – Kvassay Jenő EMLÉKSZÁM születésének 170. év-
fordulójára

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság úgy határozott, hogy 2020-tól újrain-
dítja a Vízügyi Közlemények című műszaki folyóiratot. Hazánk legrégebbi 
vízügyi szaklapjának szerkesztésére a Vízügyi Tudományos Tanács kapott 
felkérést. A szakmai folyóirat jogelődje a Kultúrmérnöki jelentések, amely 
141 évvel ezelőtt 1879-ben jelent meg először.

A lapot Kvassay Jenő 1879-ben alapította és egyben szerkesztette is, a ma-
gyar műszaki irodalom ápolása, a vízi munkálatok ismertetése, és a velük 
kapcsolatos tudományos, gyakorlati-mérnöki, közgazdasági, illetőleg jogi 
kérdések megvilágítása céljából. Tizenegy év után a folyóiratot átnevezték 
és 1890-től Vízügyi Közlemények elnevezéssel adták ki.
A folyóirat megjelenése óta összesen 340 rendes és 24 külön füzete, illetve 

kötete jelent meg, 59 ezer oldal terjedelemben. A lap tanulmányait a magyar 
vízgazdálkodás célkitűzéseinek megfelelően állították össze úgy, hogy az a 
vízimérnökök és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb szakemberek széles 
körű munkájához és a gazdasági szakemberek tevékenységéhez mindenkor 
hasznos, tapasztalatokra épített tanácsokat adjon.
Kvassay Jenő születésének 170. évfordulója alkalmából idén ősszel meg-

jelent egy emlékszám. A Vízügyi Közlemények emlékszám sorra veszi, 
annotált bibliográfiába foglalja Kvassay szakirodalmi működésének közel 
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valamennyi könyvét, cikkét és tanulmányát, közzéteszi az utókor számára 
is tanulságos gondolatait, megállapításait a kultúrmérnöki munkákról, a víz-
ügyekről, valamint közread néhányat azokból a cikkeiből, amelyek a Víz-
ügyi Közlemények hasábjain jelentek meg.
Ebben az évben hamarosan megjelenik egy új emlékkötet is az 1970. évi 

Tisza-völgyi árvízről.

Forrás: http://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/kvassay_jeno_emlekszam 

Rendőrségi Tanulmányok (III. évfolyam 2020/4)

Z generáció és a rendvédelem aspektusai
Császár Tiborné – Gárdián Lajos – Szikszai Katalin

A cikk nagyon alaposan mutatja be a generációs sajátosságokat. Kiderül töb-
bek között az is, hogy a Z generáció tagjaival kapcsolatosan gyakran olvas-
ható, hogy ők a legidősebb anyák legkisebb számban született gyermekei. Ez 
az alacsony születésszám azonban a munka világában is érzékelteti hatását, 
hiszen az idő előrehaladtával a kereslet nagyobb lesz, mint a kínálat, azaz a 
különböző cégek, vállalatok, munkaadók között egyre élesebb lesz a mun-
kavállalókért folyó verseny. Éppen ezért talán minden eddiginél fontosabb, 
hogy a munkaadók tisztában legyenek vele, milyen is a Z generáció, milyen 
értékeket preferál, és melyek azok a munkavállalással kapcsolatos tényezők, 
amelyeket elutasít. Az eddigi, témával kapcsolatos kutatások több, a Z nem-
zedékre jellemző személyiségbéli és viselkedéses sajátosságot is azonosítot-
tak. Erre a generációra különösen igaz az az állítás, hogy tagjai gyorsan ta-
nulnak, nagyfokú explorációs igény van bennük. Ugyanakkor meglehetősen 
erős bennük a konformitás, azaz szinte minden kritika nélkül elfogadják 
szüleik példáját, megelégszenek azzal az életmóddal, amelyet otthon látnak. 
Meglehetősen bizonytalanok, amely céltalanságban és az elkötelezettség 
hiányában érhető tetten náluk. Emellett passzívak, generációjuk túlnyomó 
része nem tagja civil, illetve karitatív szervezeteknek, valamint a politikai és 
közügyektől is igyekeznek minél távolabb tartani magukat. Türelmetlenség 
és az azonnali kielégülést gátló események következtében bekövetkező ag-
resszív kitörések nagy arányban megfigyelhetők körükben. Ennek oka, hogy 
az internetes világ gyors visszacsatolása révén megszokták, hogy mindent 

http://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/kvassay_jeno_emlekszam
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azonnal megkapnak, ezért, ha valami okból kifolyólag ez mégsem sikerül, 
akkor arra nem tudnak adekvát, a társadalmi elvárásoknak megfelelő mó-
don reagálni. A jövővel kapcsolatosan bizonytalanok, már-már félelem tölti 
el őket annak kapcsán, amelyet a szűkös anyagi forrásoktól való szorongás 
még inkább felerősít.

A rendőrök kiválasztási folyamatának megjelenítése a közösségi médiában  
Mogyoródi Gergely

A rendőrök kiválasztásával, ezen belül azzal, hogy milyen személyi és képe-
sítési feltételek, illetve milyen alkalmassági kritériumok mentén lehet valaki 
rendőr, ezeket a személyeket hogyan toborozzák, őket milyen képzési rend-
szeren keresztül készítik fel, különböző társadalomtudományok (többek kö-
zött vezetéselmélet, pszichológia) képviselői foglalkoztak, akik ebben a té-
makörben eddig számtalan publikációt írtak. A vonatkozó hazai és külföldi 
szakirodalomban, azok színessége, differenciált tárgya ellenére, egységesen, 
gyakorlatilag ugyanarra keresik a választ: hogyan lehet a leghatékonyabban 
a legalkalmasabb jelentkezőket megtalálni? Erre, az adott tudományterület 
sajátosságainak függvényében eltérő megállapítások születtek, azonban a 
felhalmozott ismeretanyag mennyiségéből és sokrétűségéből egyértelműen 
levonható az a következtetés, hogy a szakma számára ezek a kérdéskörök 
kiemelt jelentőséggel bírnak. A rendszeresen megjelenő publikációk szá-
mából pedig a téma állandó aktualitása is jól érzékelhető. Emellett az ide 
tartozó irodalomból látható az is, hogy az elméleti és gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozó szakemberek körében magas prioritást élvez. 

Forrás: http://www.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/last

MÁRCIUSI ELŐZETES

A márciusi lapszámba tervezett cikkek:

Herke-Fábos Barbara Katalin: A bírói útról való elterelés lehetőségei 
Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében.
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Kovács István: A prostitúció definiálása a résztvevők szemével

Lippai Zsolt – Kardos Sándor: A Becsületbíróság működésének helye és 
szerepe a fegyelemkezelés rendszerében

Mátyás Szabolcs – Frigyer László – Prilenszky Géza: A virtuális fizető-
eszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során

Németh Viktor: Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó 
gyakorlatok az integritásmenedzsment területén

Póczik Szilveszter – Sárik Eszter – Vass Péter – Bolyky Orsolya: A Co-
vid19 pandémia egyes kriminológia aspektusai

Rottler Violetta: Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélye-
zése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szak-
irányítás működésének vázlata

Sandra Sándor: A Covid19 kezelési lehetőségei a fizioterápia révén. Ki-
emelt tekintettel az Egyesült Államokból útjára indult fototerápia eredmé-
nyeire

Szabó Csaba: A KÖZELSÉG VÉGTELEN. A mediáció mint probléma-
megoldó a PTC tükrében (Könyvismertetés)

Hornyik Zsuzsanna: Vízügyi igazgatás a mindennapokban. Interjú Láng 
Istvánnal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével

ZÁRSZÓ

Igyekeztünk februári hírlevelünket aktuális és érdekes tartalommal megtöl-
teni. Köszönjük eddigi előremutató és hasznos visszajelzéseiket és javasla-
taikat, amelyeket várunk továbbra is szerkesztőségünkbe. Hírlevelünkhöz 
jó olvasást, hasznos időtöltést kívánunk!

Szerkesztőség
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