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ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

    „Az élet olyan talentum, amelyet azért bíztak ránk, hogy 
átalakítsuk és megsokszorozzuk, s ajándékba adjuk másoknak.”

 Szent II. János Pál 

Elérkeztünk a 2021. esztendő első hónapjához. Az emberek többsége min-
den évforduló alkalmával számvetést készít. Visszatekint, sorra veszi az el-
végzett feladatokat, megvalósított terveket, hogy felkészülten kezdhessen 
bele az új esztendőre meghatározott elképzelések megvalósításába. Minden, 
ami új, magában hordozza a reményt a jobbra. Újabb esélyeket kapunk, hogy 
a kapott talentumokkal jól gazdálkodjunk, hogy a feladatainkat úgy végezzük, 
hogy azzal értéket állítsunk elő, mások javát szolgáljuk. Az elmúlt esztendő 
sok megpróbáltatás, kihívás elé állított valamennyiünket, de sikeresen átvé-
szeltük. Még tart ez a kialakult különös helyzet, de remélhetőleg már lassan 
a vége felé közeledünk. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyek segítik az új 
évben vállalt feladatok eredményes teljesítését, az esetlegesen felmerülő aka-
dályok leküzdését. Szent II. János Pál pápa 1978 októberében felejthetetlen 
buzdítással kezdte meg egyházfői szolgálatát, a Szent Péter téren összegyűl-
teknek azt mondta: „Ne féljetek!”. A mostani járvány idején is szükség van 
erre a bátorításra. Ha megfogadjuk, képesek leszünk az előttünk álló felada-
tainkat végrehajtani, az új évre megfogalmazott elképzeléseinket, terveinket 
megvalósítani.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Számvetés – elért eredmények, jövőbeli tervek a Belügyi Szemlénél

Összegezve a 2020-as évet elmondható, hogy minden szakmai, médiatechno-
lógiai, informatikai fejlesztést igyekeztünk maximálisan előkészíteni. Büsz-
kék vagyunk, hogy a havi lapszámok mellett hírlevelünk is rendszeresen el-
jutott az érdeklődőkhöz és négy különszámot is megjelentettünk. Elindítot-
tuk magyar és angol nyelvű honlapunkat, amely az első év tapasztalatait látva 
az online szakmai és tudományos platform állandó szereplője lett, és amely-
nek népszerűsége napról napra folyamatosan növekszik. Az online térben való 
megjelenés print folyóiratunk előfizetői számának növekedését hozta magá-
val, emellett pedig a beérkező tudományos cikkek száma is nagy mértékben 
megnőtt. Fokozatosan tértünk át az OJS rendszer (Open Journal Systems 
folyóirat kezelő és szerkesztő rendszer) használatára. A ProQuest michigani 
indexáló szervezet, amely az egyik legnagyobb multidiszciplináris adatbá-
zissal rendelkezik, 2020 októberétől megkezdte a Belügyi Szemle indexálá-
sát. Mindezeken felbátorodva az új évre további fejlesztéseket irányoztunk 
elő. Idén hat online különszámot tervezünk megjelentetni magyar és angol 
nyelven, a magyar nyelvű hírlevelünk mellett kéthavonta angol nyelvű kiad-
vánnyal is készülünk. A 2021/1. számtól a print számok PDF online válto-
zatát illetően, az Open Access rendszer keretében, azonnali nyílt hozzáférést 
biztosítunk az OJS rendszerünk archívumában. Tekintettel a megnövekedett 
számú cikkekre, print lapszámunk terjedelmét megnöveljük, a megjelent ta-
nulmányok kereshetőségének érdekében pedig azok végén a jövőben feltűn-
tetjük a pontos angol és magyar nyelvű hivatkozási adatokat. Terveink között 
szerepel az MIT Press nemzetközi kiadóval, annak gondozásában megjelenő 
angol nyelvű könyvek recenzióinak megjelentetése érdekében, a kapcsolat-
felvétel és együttműködési megállapodás megkötése. A nemzetközi jelenlét 
további erősítése érdekében, első körben a ROAD, a DOAJ, az EBSCO, majd 
második körben a SCOPUS és a Web of Science nemzetközi indexáló szerve-
zetekkel tervezzük a szakmai együttműködés kialakítását. A Belügyi Szemle 
archívumának feltöltését – az MTMT és OJS rendszerekbe – már megkezd-
tük, a 2015/1. lapszámig bezárólag idén be is fejezzük. 
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NAV-híradó

Csúcsnyomozót díjaztak

Dr. Gonda Éva pénzügyőr hadnagyot, a NAV Közép-magyarországi Bűn-
ügyi Igazgatóságának nyomozóját elismerésben részesítette a Magyar Bűn-
ül dözők Szakmai Egyesülete. A Dr. Dobos János bronz emlékérem kitün-
tetést több éves eredményes és példamutató szakmai munkája, valamint 
a bűn ügyi vagyonvisszaszerzés témakörében folytatott tudományos kutatá-
sa elismeréseként adományozta az egyesület.

Online Adókonzultációt rendezett a NAV

Milyen lehetőségek és kötelezettségek kapcsolódnak jövőre az Online 
Számla rendszerhez? Hogyan változott a foglalkoztatás közterheihez kap-
csolódó szabályozás? Hol tart a digitális adóztatás? Hogyan változnak a ter-
mékimport áfaszabályai és mi várható a brexit hatására 2021-ben? Egyebek 
mellett ezek a témák kerültek napirendre az Online Adókonzultáción.
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A vírushelyzet miatt sem kellett szakítani a hagyományokkal, a NAV az on-
line térben rendezte az ötödik adókonzultációt. Az adóvilág szereplőit képvi-
selő szakemberek, még ha virtuálisan is, de idén is egy asztalhoz ültek, hogy 
megvitassák az aktuális változások részleteit, azok lehetséges következményeit. 
Az egésznapos programban vitaindító előadások és kerekasztal-beszélgetések 
kapcsolódtak az egyes témákhoz. A NAV szakemberein kívül a Pénzügyminisz-
térium, a PWC, a Deloitte, a KPMG, az RSM, továbbá a Magyar Posta, a Ro-
bert Bosch, a SDSYS, a MOL és az IFKA egy-egy képviselője is bekapcsolódott 
a konzultációba. A rendezvény fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter volt. 

Szájmaszkokat ajánlott fel a NAV

A NAV munkatársai egy macedón kamion ellenőrzésekor a motortérben és 
a csomagok között elrejtve mintegy 3500 szövetszájmaszkot találtak Rösz-
kén. A vámvizsgálatot megelőzően a sofőr nem kérte azok vámkezelését. 
A pénzügyőrök az elrejtett árut lefoglalták. A hivatalos eljárás után a masz-
kokat a NAV karitatív célra ajánlotta fel, amelyeket a Katolikus Karitász 
munkatársai vettek át, és az általuk támogatott szociális intézményekben 
élőknek, hajléktalanoknak és más rászoruló személyeknek osztottak ki. 
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Rajtaütött a NAV egy milliárdos bűnszervezeten

Kiterjedt, körhintacsalásra szakosodott dunántúli bűnszervezetet számolt fel 
nemrégiben a NAV. Az akcióban több mint 150 nyomozó és járőr vett részt, 
munkájukat a külföldi társhatóságok, valamint az Eurojust és az Europol is 
támogatta. A bűnbanda a kiépített számlázási láncokon keresztül több mint 
hárommilliárd forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul.

A gyanú szerint a bűnszervezet három számlázási láncolatot működtetett, ezek 
segítségével parfümöt és táplálékkiegészítőket „utaztattak” Magyarország és 
Szlovákia, valamint Magyarország és Csehország között. A termékek egymást 
váltó bukó cégek fiktív belföldi értékesítésein keresztül jutottak el a haszonhúzó, 
úgynevezett brókertársaságokhoz, akik az Európai Közösség területére bejegy-
zett cégeknek értékesítették azokat. Az áruk azonban a valóságban sosem ke-
rültek forgalomba, ahogy megérkeztek a célországba, hamis dokumentumokkal 
vissza is szállították azokat Magyarországra, hogy újra és újra átfuttassák a lán-
colaton. A társaságok ezzel a módszerrel több mint hárommilliárd forint áfát 
tudtak visszaigényelni úgy, hogy azt előtte senki nem fizette be a költségvetésbe.
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A bűnbanda felszámolására szervezett akcióban Magyarországon és Szlo-
vákiában is zajlottak kutatások, a határon átnyúló intézkedések irányítását 
az Eurojust is támogatta. A NAV nyomozói és járőrei több mint 50 helyszí-
nen kutattak egyszerre és 20 gyanúsítottat állítottak elő. A hálózat irányító-
jánál engedély nélkül tartott géppuskalőszereket is találtak, a bűnszervezet 
egyik tagja pedig megpróbált elrejtőzni a hatóság elől, de a nyomozók né-
hány órán belül őt is elfogták és őrizetbe vették.
A bűnszervezet raktárhelyiségében rengeteg parfümöt, valamint szabályta-

lanul tárolt, állati ürülékkel szennyezett táplálékkiegészítőt, és azok újracso-
magolásához szükséges eszközöket találtak. A NAV értesítésére a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is eljárást indított az ügyben.  
A nyomozók a szervezet tagjaitól nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le, 

valamint bankszámlákat, üzletrészeket, szabadalmakat, gépjárműveket és 
ingatlanokat vettek zár alá, több mint egymilliárd forint értékben. Az online 
számlaadatok felhasználásával pedig sikerült időben megakasztani közel 
nyolcszáz millió forint jogosulatlanul visszaigényelt áfa kiutalását is, így 
az okozott kár jelentős része megtérülhet.
A NAV nyomozói 11 személyt vettek őrizetbe. A Tatabányai Járásbíróság 

7 gyanúsított letartóztatását elrendelte. A nyomozás különösen nagy érték-
re, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet 
vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 20 év börtönt is kaphatnak.

A JANUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Dános Valér, Hornyik Zsuzsanna és Szabó Csaba „Tükör – a Belügyi Szem-
le útja a kvartilisek táborába – fejlesztések, eredmények, feladatok” című 
írásukkal egy új rovat elindítását alapozza meg Tükör címmel. E rovatban 
olyan közlemények megjelentetését tervezzük, amelyekben a szerzők az ál-
taluk művelt szakmai- és tudományterületet érintően a valóság tükörképének 
megjelentetésére és az ezzel kapcsolatos önvizsgálat leírására törekszenek. 
Az új rovat elindításával nem leplezett célunk, hogy egy kétirányú informá-
cióáramlást biztosító hidat építsünk a szerzők és az olvasók közé. A cikkben 
a szerzők arra törekszenek, hogy az olvasók betekintést nyerhessenek a szer-
kesztőség mindennapi életébe, eredményeibe.
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Amberg Erzsébet és Pallagi Anikó „Mire jó a büntetőjog? Célszerűségi 
megfontolások kontra ultima ratio” című tanulmányukban a kriminálpoliti-
ka mibenlétének és alakulásának áttekintését követően, egy a szerzők állás-
pontja szerint kiemelt jelentőségű kriminálpolitikai vezérelvet mutatnak be: 
a végső eszköz (ultima ratio) jellegű büntetőjog követelményét. Elsődleges 
céljuk, hogy felhívják a figyelmet a magatartásirányítás büntetőjogon kívüli 
eszközeiben rejlő lehetőségekre, amelyek alkalmazásával bizonyos, a bünte-
tőjoggal kevéssé jól kezelhető jelenségekkel szemben hatékonyabb védelmi 
mechanizmus alakítható ki.

Ambrus István „Se veled, se nélküled – a pénzbüntetés és a kiutasítás köte-
lező együttes kiszabásának problémái” című írásában a probléma felvázolá-
sát követően bemutatja az ellentmondásos joggyakorlatot, majd a jogalkotó 
kísérletét a megoldásra. Végül, az ellentmondás megnyugtató kiküszöbölése 
érdekében, megfogalmazza saját de lege ferenda javaslatát a pénzbüntetés és 
a kiutasítás kötelező együttes kiszabásának megoldása vonatkozásában.

Herke Csongor „A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek” 
című cikkében kifejti, hogy a járművezetést már napjainkban is számos tech-
nikai eszköz segíti. Noha az önvezető járművek bevezetése Magyarországon 
még távoli jövőnek tűnik, számos országban (különösen az USA-ban) ez már 
a jelen. Az önvezető járművekkel kapcsolatosan számtalan félelem, bizonyta-
lanság van, mindamellett, hogy előnyei is tagadhatatlanok. Az önvezető jár-
művek bevezetése számos jogi, technikai, informatikai és etikai kérdést vet 
fel. A tanulmány ezek közül – az etikai kérdések (lásd troli-probléma) és bű-
nösségi kérdések tisztázása után – a kriminalisztikai alapkérdések tükrében 
vizsgálja az önvezető járművek bevezetéséből származó előnyöket és hátrá-
nyokat.

Kemény Gábor „Az Egyedüli Kapcsolattartási Pont és a Közös Kapcsolattar-
tási Szolgálati Hely által foganatosított információcserét befolyásoló környe-
zeti tényezők” című kutatásában kifejti, hogy a határon átnyúló bűncselekmé-
nyek, a növekvő hibrid biztonsági kockázat megköveteli a hatékony nemzet-
közi rendőri együttműködést és információcserét. Az előbbi igényre válaszként 
számos csatorna jött létre és napjainkban is határon átnyúló információcsere 
valósul meg ezeken. A két legismertebb az Egyedüli Kapcsolattartási Pont, 
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valamint a Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely. Jelen kutatás célja, hogy 
betekintést nyújtson az olvasónak a határon átnyúló rendészeti információ-
csere világába, feltárja a folyamatot hátráltató, illetve támogató tényezőket, 
valamint a két csatorna működésében rejlő hasonlóságokat, különbségeket 
és lehetőségeket. A szerző ezt a célt a témában fellelhető releváns kutatások, 
valamint az általa végzett kvalitatív kutatás eredményeinek ismertetésével, 
valamint ajánlások megfogalmazásával kívánja elérni.

Szerencsés Viktória, Ugrin Irina, Demeter-Fülöp Virág, Joó Tamás, Pa-
licz Tamás és Lám Judit „A Covid19 járvány során hozott egészségügyi in-
tézkedések és hatásaik Magyarországon és Ausztriában” című elemzésükben 
a két ország járványügyi intézkedéseit vizsgálják, kizárólag az egészségügy 
területére koncentrálva. A szerzők az említett országok közötti eltéréseket 
az intézkedések bevezetésének pontos dátuma, valamint az első koronavíru-
sos esetek megjelenésétől eltelt napok száma alapján mutatják be. A kutatás 
a rendvédelem szempontjából is strukturált áttekintést nyújt az egészségügyi 
intézkedésekről, mivel ebben a járványidőszakban került bevezetésre a Bel-
ügyminisztérium által irányított kórházparancsnoki rendszer, amely mind 
a rendvédelemben, mind az egészségügyben dolgozók számára új helyzetet 
teremtett.

Beregnyei József »Egy „Előszó” utáni „Utószó”-ra történő reflexió« című 
írásában, mint a Rendészettudományi szaklexikon vezető szerkesztője reflek-
tál Korinek László akadémikus által, a szaklexikonra vonatkozóan megfogal-
mazott konkrét észrevételekre, véleményekre. Bizonyos tények alátámasztá-
sával egyetemben kifejti a megállapításokkal kapcsolatos reflexióit.

Hengl Melinda „Recenzió Kármán Gabriella: a kriminalisztikai szakértői 
bizonyítás című könyvéről” című könyvismertetésében bemutatja Kármán 
Gabriella doktori értekezéséből készült, 2019-ben megjelent „A kriminalisz-
tikai szakértői bizonyítás. A hiteltérdemlőség építőkövei” című monográfiá-
jának alapvetéseit.

Hornyik Zsuzsanna „Legyen a tudomány az iránytű mindenki számára!” 
címmel készített interjút Freund Tamással, a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökével. 
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Jövőformáló rendészettudomány 

A fenti címet viselte az idén az NKE RTK Kari Napja, csatlakozva az MTÜ 
2020 programsorozathoz. Dr. habil. Pallo József bv. ezredes, az NKE RTK 
dékánhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy az esemény „… szakmai 
önazonosságunk erősítését, annak demonstrálását, tágabb értelembe vett 
közösségünk, emberi, szakmai és tudományos összetartozását is szolgálja.”

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az NKE RTK dékánja ref-
lektált arra, milyen fontos, hogy törekvéseikről, tudományos tevékenysé-
gükről és haladásukról beszámoljanak: „… talán inspiráló lesz a hallgató-
inknak, és reményeink szerint mindenképpen informatív a szakembereknek.”
Az eseményt rendkívüli érdeklődés övezte: több mint háromszázan hall-

gatták az előadásokat. Aki esetleg lemaradt volna, az a Magyar Rendészet 
folyóiratban elolvashatja az előadásokból készült tanulmányokat.
Forrás: https://www.facebook.com/belugyitudomanyostanacs/

https://www.facebook.com/belugyitudomanyostanacs/
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Digitális alvilág

Korunk legjellemzőbb kiberbiztonsági kihívásairól, a számítógépes bűnö-
zésről, a személyes adatok védelméről, a kriptovalutáról és az online tér 
gyermekáldozatairól is szó volt az NKE Szent György Szakkollégium tu-
dományos konferenciáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói mel-
lett a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munka-
társai szakmai előadásokon hívták fel a figyelmet a digitális tér tudatos és 
biztonságos használatára.
A Szent György Szakkollégium az egyetem egyik legrégebbi szakkollégiuma, 

mely több mint tíz éves fennállása óta sok mindent tett a rendvédelem, 
a rendészet és a rendvédelmi vezetők érdekében – méltatta a szervezet 
tevékenységét köszöntőjében Frigyer László r. őrnagy. A Szent György 
Szakkollégium jogi igazgatója kiemelte, hogy az intézmény olyan hallgatókat 
tömörít, akik érdeklődésükkel, fegyelmükkel és a szakma iránti alázatukkal 
hozzájárulnak a szakma presztízsének növeléséhez. Az online konferenciát 
is nagyrészt a szakkollégium tagjai szervezték, a többiek mellett Dobó 
Judit rendőr tisztjelölt hallgató és Szekér Anna rendőr tisztjelölt hallgató 
munkáját emelte ki Frigyer László.

Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/01/a-digitalis-alvilag

Járvány ellen maszk és MASZK

Karsai Márton, a Central European University Hálózat- és Adattudományi Tan-
székének egyetemi docense arról beszélt a Magyar Tudomány Ünnepén, hogy 
a vírusterjedés nyomon követéséhez és előrejelzéséhez milyen nagy segítséget 
tudunk mi, polgárok is nyújtani egy egyszerű kérdőív kitöltésével. A víruster-
jedés szimulációja még a mai nagy kapacitású számítógépeknek is nehéz fel-
adat, mivel kapcsolati hálózataink kiterjedtek, bonyolultak, ráadásul időben 
– nem kis mértékben épp a vírusvédelmi intézkedések miatt – igencsak válto-
zók. A hagyományos szimulációkban oly gyakran használt népszámlálási ada-
tokra ezért éppen ezekben az éles helyzetekben nem igazán lehet támaszkodni.

Karsai Márton és a Szegedi Tudományegyetemen dolgozó munkatársai ezért 
elkészítették a Magyar Adatszolgáltató Kérdőívet (MASZK), mely, mint a kutató 
előadásában elmondta, egyfajta „gördülő népszámlálásként” naprakész adatokat 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/01/a-digitalis-alvilag
https://mta.hu/tudomanyunnep2020/kereszturi-akos-a-mars-expediciok-hatasa-a-foldon-kivuli-elet-kereseseben-111019
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szolgáltat a társadalom működéséről, kapcsolatrendszereiről – különös tekintet-
tel a fertőzés terjedésével kapcsolatos információkra. Mennyire lelkiismeretesen 
hordunk maszkot? Hány emberrel találkozunk naponta? Milyen messzire vezet-
nek jellemző utazásaink? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adott válaszok 
lehetővé teszik a vírusterjedési modellek igazítását a valós körülményekhez, és 
az előrejelzések segíthetik a megfelelő intézkedések kiválasztását is.

Forrás: https://mta.hu/tudomanyunnep2020/jarvany-ellen-maszk-es-maszk-on-is-segitheti-a-
virus-elleni-vedekezest-111064

Új kihívások előtt a katonai logisztika

A katonai logisztika időszerű kérdéseiről tartottak online konferenciát az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A 2006 óta minden évben meg-
rendezett szakmai esemény kapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepe ren-

dezvénysorozathoz és a Magyar Honvédség egyik haderőnemi rendezvényé-
hez, a Logisztikusok Napjához.
A járványhelyzet miatt idén „csak” a Haditechnikai Tanszék, a Hadtáp, a Pénz-

ügyi és Katonai Közlekedési Tanszék, a Műveleti Logisztikai Tanszék és 

https://mta.hu/tudomanyunnep2020/jarvany-ellen-maszk-es-maszk-on-is-segitheti-a-virus-elleni-vedekezest-111064
https://mta.hu/tudomanyunnep2020/jarvany-ellen-maszk-es-maszk-on-is-segitheti-a-virus-elleni-vedekezest-111064
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a Természettudományi Tanszék oktatói tartottak előadásokat. A konferencia 
munkájához csatlakoztak a Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai szak-
emberei, az MHTT és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület tagjai, az NKE 
HHK katonai műveleti logisztika mesterképzési szak hallgatói, illetve az NKE 
HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola doktoranduszai is. Köszöntőjében Pohl 
Árpád dandártábornok a HHK dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a kon-
ferencia milyen fontos szerepet játszik a kar életében és a különböző katonai 
logisztikai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban. A nyitóelőadást is 
a HHK dékánja tartotta, melynek témája a logisztikai tisztképzés átalakítása és 
a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus tervezett rekonstrukciója volt. 
Előadásában a két terület összefüggéseire, illetve arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a döntések és az azt követő kidolgozói és megvalósítási munkálatok évtizedek-
re meghatározhatják a logisztikai tisztképzés kereteit és jövőjét.

Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/01/uj-kihivasok-elott-a-katonai-logisztika

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

A szocializmus bűnbarlangjai  

A kötetből az olvasó megismerheti a Kádár-rendszer, 
az úgynevezett szocialista társadalom bűntársadalmi 
sajátosságait. Bűnügyeken, bűnözőkön és bűnökön ke-
resztül mutatják be a szerzők azt a rendszert, melyben 
milliók így vagy úgy, de megtalálták a helyüket. Ez 
felér annak a tükörnek a megtisztításával, amelybe nem 
szeretnének belenézni. Az ugyanis, hogy miként bűnö-
zünk, arról is beszél, milyen titkokat őrzünk.
Szerzők: Bezsenyi Tamás – Böcskei Balázs
Kiadó: Kossuth Kiadó
Megjelenés éve: 2020

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bezsenyi_tamas.a-szocializmus-bunbarlangjai.
html?fbclid=IwAR3xLbfnr4FdjCRGO2fJw_7_8TMnDg6vc1pd9LdBE5Yb_TEhxKx-uxo9W1k 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/01/uj-kihivasok-elott-a-katonai-logisztika
https://www.libri.hu/konyv/bezsenyi_tamas.a-szocializmus-bunbarlangjai.html?fbclid=IwAR3xLbfnr4FdjCRGO2fJw_7_8TMnDg6vc1pd9LdBE5Yb_TEhxKx-uxo9W1k
https://www.libri.hu/konyv/bezsenyi_tamas.a-szocializmus-bunbarlangjai.html?fbclid=IwAR3xLbfnr4FdjCRGO2fJw_7_8TMnDg6vc1pd9LdBE5Yb_TEhxKx-uxo9W1k
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A közigazgatás tudománya és gyakorlata

Módszertanát tekintve jelen mű a közigazgatás-tu-
domány nézőpontjából közelíti meg az elmúlt har-
minc év, de elsősorban a jelen közigazgatásának 
állapotát hazánkban, összevetve azt a hatályos jog-
anyaggal. A könyv második fejezete ehhez ad ki-
indulópontot, és – a terjedelmi korátok miatt csak 
a lehetőségekhez mérten – megalapozza ezeket 
a közigazgatás-tudományi nézőpontokat; krono-
lógiában addig, amikortól részleteiben lehet tár-
gyalni jelenünk közigazgatását. Hazánk közigaz-
gatásának megértéséhez a szerzők felhasználják 

a közigazgatás-tudomány által megalkotott és ismert fogalomkészletet 
és elméleteket. Éppen ezért a megközelítés tárgyilagos és bővelkedik 
alátámasztott szakirodalmi és jogforrásokban, de nem nélkülözi a tudo-
mányos művekkel szemben elvárt alapvető követelményt, vagyis a kri-
tikai szemléletet.
Szerzők: Hegyesi Zoltán; Iván Dániel; Linder Viktória; Pollák Kitti; Szalai 
András; Temesi István; Vértesy László
Szerkesztő: Szalai András
Megjelenés éve: 2020

Forrás: https://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/A_kozigazgatas_
tudomanya_es_gyakorlata 

Az új média és a szólásszabadság – a nyilvánosság alkotmányos alapjainak 
újragondolása

A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zaj-
lanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyi felhasználóval és olyan 
gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hata-
lommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. 
Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. század 
nyilvánossága. A címben szereplő „új média” kifejezés tehát ezen szolgál-
tatásokra utal. Az online kommunikáció sajátos és nyugtalanító jelensége 

https://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/A_kozigazgatas_tudomanya_es_gyakorlata
https://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/A_kozigazgatas_tudomanya_es_gyakorlata
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a kapuőrök megnövekedett befolyása a nyilvánosság 
működésére. A kapuőrök nyilvánosságra gyakorolt 
hatása, a magánszabályozás erősödése, a közérdek 
érvényre juttatásának kényszere új, kreatív, inno-
vatív szabályozási módszereket, intézményeket fog 
igényelni, a szabályalkotás új útjainak megtalálását, 
az állam és a magánszféra korábban e területen nem 
ismert együttműködését. A szólásszabadság jogának 
története pedig ezzel párhuzamosan új szakaszába 
lép, amely éppolyan izgalmas és előre megjósolha-
tatlan körvonalú lesz, mint bármely korábbi volt.
Szerző: Koltay András
Kiadás dátuma: 2019
Kiadó: Wolters Kluwer

Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/mediajog/az-uj-media-es-a-
szolasszabadsag.p1092/YOV1789.v8473

FOLYÓIRATOK   

Ügyészek Lapja 2020/2–3.

Az integritásvizsgálatok szerepe a korrupció elleni küzdelemben
Benei Dóra

Bár a szó, integritás, mindannyiunk által, széles körben ismert, azon-
ban annak vizsgálat szintű megjelenése és kapcsolata a korrupció el-
leni küzdelemmel már korántsem köztudott. Adott egy globális szintű 
jelenség, a korrupció, amely egyidős az emberiséggel, és amely ellen 
többek között pont azért is nehéz a hatékony küzdelem, mert megjele-
nési formái, színterei minden korban alkalmazkodnak a világ változá-
saihoz anélkül, hogy a korrupcióval járó nagyfokú látencia csökkenne. 
A jogállamok felismerték, hogy a korrupciós bűncselekmények vissza-
szorítása érdekében nem elég önmagában az egyéni felelősségre össz-
pontosító utólagos fellépés, hanem szükséges és indokolt a megelőzést 

https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/mediajog/az-uj-media-es-a-szolasszabadsag.p1092/YOV1789.v8473
https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/mediajog/az-uj-media-es-a-szolasszabadsag.p1092/YOV1789.v8473
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is hangsúlyozni, azaz vizsgálni a korrupció kialakulásához vezető kö-
rülményeket is, amelyek viszont elkövetési helyenként és elkövetési 
időnként eltérőek.

A bűncselekményből eredő vagyon visszaszerzése
Nyitrai Endre

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) átalakította a bűncse-
lekményből eredő vagyon visszaszerzésére irányuló eljárási cselekmények 
rendszerét, részben kiemelve ezzel a külön eljárási keretek közül. A Be. 
a vádemelés előtti eljárás szerves részévé teszi a vagyonvisszaszerzés sza-
bályainak egy részét a gyakorlatban felmerülő, párhuzamos eljárásból faka-
dó problémák megszüntetése céljából. Az ügyészség és a nyomozó hatóság 
kötelessége, hogy a bűncselekmény és az elkövető személyének felderítése 
mellett az eljárás során minden szükséges intézkedést megtegyen az elko-
bozható dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében, így a bűn-
cselekményből eredő vagyon visszaszerzése a büntetőeljárások kiemelt fel-
adatát képezi.

Forrás: http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=2954&fbclid=IwAR0ZKQ1d934tmFyUUfliy-
sjLxxPaMztxUyQ3mvOpwsxGL-i2-Tp3zDd7JE

Magyar Rendészet 2020/3.

A rendőrség militarizálódása: áldás vagy átok?
Kerezsi Klára

A militarizálódás egyfajta rendészeti válasz a globalizáció kihívásaira. Három 
új jelenség erősíti a rendészeti tevékenység militáns megoldásait: a drogprob-
léma, a terrorizmus és a kelet-közép-európai országokban a migráció jelensé-
ge, amelynek átpolitizálódása szinte hívta a rendészeti kontrolleszközök al-
kalmazását. A folyamat nemcsak szervezetileg és technikailag, de mentálisan 
is érintette a rendőrséget. Ennek ellenére a téma erősen reflektálatlan a hazai 
rendészeti szakirodalomban. Noha a militarizáció természete jelentős tudo-
mányos figyelmet kapott, kevés egyetértés van abban, hogy mit is értsünk 
militarizálódás alatt. Egyesek szükségszerű folyamatként értelmezik, mert 
határozottabb eszközökre van szükség a szervezett bűnözés, a terrorizmus 

http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=2954&fbclid=IwAR0ZKQ1d934tmFyUUfliy-sjLxxPaMztxUyQ3mvOpwsxGL-i2-Tp3zDd7JE
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=2954&fbclid=IwAR0ZKQ1d934tmFyUUfliy-sjLxxPaMztxUyQ3mvOpwsxGL-i2-Tp3zDd7JE
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vagy a migráció problémáinak leküzdéséhez, és ezzel normalizálják a támadó 
jellegű rendészeti eszközök alkalmazását. Mások arra figyelmeztetnek, hogy 
a militáns megoldások a katonai taktikák, elvek és értékek alkalmazását is je-
lentik – azaz messze túlterjeszkednek a fejlettebb technika átvételén. A mi-
litáns megközelítés olyan társadalmi problémák kezelésében is megjelenik, 
mint a drogprobléma, a szegénység vagy a rasszizmus, és ezzel átértékelődik 
a rendőrség tradicionális társadalmi funkciója. A szerző arra következtet, hogy 
az alaposabb társadalomismereti felkészítés a rendészeti felsőoktatásban se-
gítheti a rendészeti militarizáció értelmezését és annak megfelelő értelmezési 
keretbe kerülését.

A rendészettudomány határtudományai
Hautzinger Zoltán

E tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy a rendészettudományra nap-
jainkban egy összetett fogalom alkotható, amely nem egy létező, az állam- 
és jogtudományok keretei közé szorítja a rendészettudományt, hanem önálló 
diszciplínaként határozza meg azt. A rendészettudomány emellett manapság 
inkább olyan alkalmazott tudománynak tekinthető, amelyhez számos tudo-
mány kutatási módszerei és eredményei társulnak. Ebben az írásban ezek 
tekinthetők a rendészettudomány határtudományainak.

Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/51?fbclid=IwAR2mQl
4DmlUovvnl7UK0tQWEWGxCf8kx_3FTqh3WrJ3qkx_4B-j8EfFdH_A 

Magyar Tudomány 2020/11.

Kutatói rangsorok – a világ és Magyarország
Haller József

Egy éve négy szerző – három amerikai és egy holland – kidolgozott egy 
mérőrendszert, amellyel kutatók egyéni teljesítményét mérni lehet, és a cikk 
szabadon hozzáférhető függelékeként publikált egy listát, amely tartalmaz-
ta százezer kutatónak a nevét – tudományos teljesítményük mérőszámaival 
együtt –, akiket a kidolgozott rendszer alapján a szerzők a világ élvonalbeli 
kutatóiként azonosítottak. A százezer fő első pillantásra soknak tűnik, de 
a vizsgált kutatói adatbázisnak mindössze a felső másfél százalékát fedte le, 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/51?fbclid=IwAR2mQl4DmlUovvnl7UK0tQWEWGxCf8kx_3FTqh3WrJ3qkx_4B-j8EfFdH_A
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/51?fbclid=IwAR2mQl4DmlUovvnl7UK0tQWEWGxCf8kx_3FTqh3WrJ3qkx_4B-j8EfFdH_A
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tehát valóban az élvonalat képviselte. A cikknek közvetlenül nem, de a lis-
tának magyar vonatkozása is van annyiban, hogy a felső másfél százalékba 
sorolt kutatók között 199 Magyarországon dolgozó kutató szerepelt. Erről 
született már – sajnos nem teljesen pontos – híradás, de a tanulmány mé-
lyebb elemzésére idehaza még nem történt próbálkozás. Erre tesz kísérle-
tet ez a tanulmány. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint az, hogy hol 
„keletkezik” a tudomány; miért ott, és miért nem máshol, és főleg: hol van 
Magyarország helye az élenjáró kutatók kinevelőinek sorában? 
Forrás: https://mersz.hu/dokumentum/matud202011__1 

FEBRUÁRI ELŐZETES

A februári lapszámba tervezett cikkek:

Vörös Tamás – Sándorné Kovács Judit: Kriminalisztikai üvegvizsgálat 
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban

Dobák Imre – Tóth Tamás: Régi módszerek a kibertérben? (CYBER-HU-
MINT, OSINT, SOCMINT, Social Engineering)

Éberhardt Gábor: Magyarország az újabb tömeges nemzetközi migráció 
kapujában

Forgács Judit: Rendszerváltozás a börtönnevelésben

Kollár Csaba: a magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és foglal-
koztatási formáinak a vizsgálata

Prantner Zoltán: az Iszlám Állam nyugat-balkáni önkéntesei és visszatéré-
sük problematikája

https://mersz.hu/dokumentum/matud202011__1
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ZÁRSZÓ

Bízunk benne, hogy korábbi hírleveleinkhez hasonlóan a 2021. év első ki-
adványa is sok újdonságot, érdekességet kínált kedves olvasóinknak. Az élet 
nem áll meg, így a tudományos kutatások, gyakorlati megoldásokat előké-
szítő elméleti munkafolyamatok sem, amelynek köszönhetően remélhetőleg 
idén is bővelkedünk majd a jobbnál jobb szakmai és tudományos cikkekben. 
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk.

Szerkesztőség

ELÉRHETŐSÉGEK

● Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.
● E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu   
● Facebook: @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 

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
● Szerkesztette: Dr. Hornyik Zsuzsanna, Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes
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