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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
									

„Az élet kihívás – fogadd el!”
Teréz anya

2020 őszén különösen nagy szükségünk van a biztató szavakra. Az életünk
nem a szokványos mederben folyik, ez kétségtelen. Most talán még nagyobb
kihívással kell szembenéznünk, mint a korábbi hónapokban. Azonban, ha
képesek vagyunk a feladatainkra koncentrálni, a szükséges szabályokat betartani, sikeresen átvészeljük a jelenlegi időszakot is. Az ember nagyon kreatív lény, mindig képes alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez. A megmérettetések általában a legjobbat hozzák ki belőlünk. Ha pozitívan tudjuk
fogadni az elkerülhetetlen változásokat, kiaknázatlan lehetőségeket látva
bennük, akkor csak erősítenek bennünket. Szerencsére a rendvédelemben
dolgozó kollégák is töretlen hivatástudattal és fáradhatatlanul látják el feladataikat. A különböző területeken szolgálatot teljesítő szervezetek kiegyensúlyozottan működnek együtt, kiegészítik, támogatják egymás munkáját.
Ha az élet adta kihívásokra gondolunk, remek érzés, hogy olyan kiváló
szakemberek és tudósok vannak köztünk, mint Blaskó Béla professzor, aki
idén ünnepelte 70. születésnapját, és akinek neve mindörökre összekötődik a rendészettudománnyal. Igazi példája a kitartásnak, hivatásszeretetnek.
Több évtizede elkötelezetten oktatja a jövő nemzedékeit, adja át tudását.
Igazi követendő példa a professzor úr életútja. Egyszer egy bölcs öregember
azt mondta, hogy az élettől csak annyi terhet kapunk, amennyit elbírunk.
Ha ezt szem előtt tartjuk, mindig lesz honnan erőt meríteni az előttünk álló
kihívások elfogadásához, leküzdéséhez.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Belügyi Szemle szerkesztőbizottsági ülés
A 2020. szeptember 17-ére tervezett szerkesztőbizottsági ülésünket – a résztvevők biztonságát legfontosabbnak tartva – személyes jelenléttel nem tartottuk meg. A sok előkészületi munka azonban nem veszett kárba, az ülésre
készített anyagokat, beszámolókat, a szerkesztőbizottsági és szakmai tanácsadó testületi tagok megbízóleveleit eljuttattuk minden érintettnek. A tájékoztató anyagok részletes leírásokat, információkat tartalmaztak az elmúlt
egy esztendő szerkesztőségi munkafolyamatairól, többek között a Belügyi
Szemle honlapjának fejlesztéséről, amelynek látogatottsága mára már a
150 000-t is meghaladta. Nekünk, résztvevőknek igazán izgalmas volt közreműködni valamennyi feladat megoldásában, kivitelezésében, amelynek
gyümölcsét nem csak mi, hanem kedves olvasóink, honlapunk látogatói is
élvezhetik. Remek érzés, hogy a kialakított csatornákon kiegyensúlyozottan folyik az együttműködés valamennyi rendvédelmi szervezettel, szakmai, tudományos intézménnyel. Eddigi munkánkat eddig is sok elismerés
övezte és szerkesztőségünk továbbra is szem előtt tartja azt a legfontosabb
célt, hogy hatékonyan segítse a szervezetek szakmai munkáját, aktuális információkkal lássa el olvasóit, és lehetőséget biztosítson a tudós világ képviselőinek a megjelenésre.
Nagy örömünkre szolgál hírül adni, hogy a ProQuest michigani indexáló
szervezet 2020. szeptember15-től megkezdte a Belügyi Szemle indexálását.
A ProQuest a legnagyobb multidiszciplináris adatbázis, amely 39 adatbázissal, összességében megközelítőleg 24.000 feldolgozott címmel dolgozik,
amiből 18.000 teljes szöveggel érhető el. Folyóiratok mellett egyéb tartalomtípusok is gazdagítják a gyűjteményt, így 110.000 disszertáció, 450.000
konferenciaanyag és műhelytanulmány. A ProQuest Central kiemelten lefedi a következő tudományterületeket: társadalomtudomány, üzlet/gazdaság,
orvostudomány, pedagógia, bölcsészet és interdiszciplináris területek, s a
következő kiadóktól tartalmaz kiadványokat: Emerald, Elsevier, BMJ, The
Economist, Nature Publishing Group, Cambridge University Press, Dow
Jones stb. Mindebből jól érzékelhető, hogy kifejezetten illusztris kiadók közé
került a Belügyi Szemle.
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NAV-híradó
Népszerűek a digitális megoldások
Idén hétszázezerrel többen intézték adóügyeiket az Ügyfélkapun, és nagyjából ugyanennyivel csökkent a NAV ügyfélszolgálatain személyesen megjelenő ügyfelek száma. A koronavírus-járvány miatt előtérbe kerültek a biztonságosabb, digitális kommunikációs csatornák. Szerencsére a NAV-nál szinte
minden ügy elektronikusan is intézhető.
A NAV ügyfélszolgálati statisztikái valamennyi területen azt mutatják, hogy
egyre többen kezdték el használni a NAV elektronikus megoldásait. A hivatal
munkatársai az első hét hónapban csaknem négymillió adózóval léptek kapcsolatba az Ügyfélkapun keresztül, és egymilliónál is több ügyfélnek segítettek telefonon vagy e-mailben.
Ismét életet mentettek a NAV munkatársai
A pénzügyőrök Soltnál tartottak közúti ellenőrzést, amikor egy nő kért segítséget tőlük, akinek párja rosszul lett és autójuk mellett összeesett. A NAV
munkatársai nem észleltek életjeleket, ezért azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. A pénzügyőrök a férfit eszméletlen állapotban ugyan, de már
gyenge életjelekkel adták át a mentőszolgálatnak, hogy további ellátás után
mentőhelikopterrel kórházba szállítsák.
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Szigetelőnek álcázták a cigit
Egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az a cigarettacsempész- és
orgazdahálózat, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számolt fel a NAV.
A bűnbandák működéséhez egymillió doboz cigi köthető, nyolc elkövető már
letartóztatásban van.
A határmenti orgazdák az adózatlan ukrán cigarettát fedőáru, elsősorban
polisztirol szigetelőanyag között szállították. A rajtaütéskor negyvenegy
pénzügyi nyomozó, illetve pénzügyőr tizenhat helyszínen tartott házkutatást.
Csempészeket, szállítókat, orgazdákat, valamint a bűnbanda vezetőit is sikerült elfogni. Tizenegy személyt gyanúsítottként hallgattak ki, közülük nyolc
elkövető letartóztatásban van.
A pénzügyi nyomozók bizonyítékként cigarettát, adó-vevő készülékeket,
gépjárműveket, illetve készpénzt is foglaltak. A NAV bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és orgazdaság miatt nyomoz.
300 millió forint értékű vízipipadohány a kamionban

A NAV munkatársai egy lengyel teherautóban több mint háromszázmillió forint értékű adózatlan vízipipadohányt találtak.
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A pénzügyőrök Komáromnál, az M1-es autópályán egy Magyarországról
Németországba tartó lengyel kamiont ellenőriztek. A jármű átvizsgálásakor
összesen 5333 kilogramm vízipipadohány került elő.
A sofőr a dohánytermékek származását nem tudta igazolni. Elmondása szerint az árut Magyarországon pakolták a teherautó rakterébe és megbízásból
vitte Németországba. A lezárt dobozok tartalmát nem ismerte.
A pénzügyőrök, a megközelítőleg háromszázmillió forint értékű adózatlan
dohányt lefoglalták, és orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt
feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál.

AZ OKTÓBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Herman Szilárd a „Fiatalkorú a büntetőjog bírói gyakorlatában” című munkájában kifejti, hogy az elmúlt évek jogalkotása a fiatalkorúak büntetőjoga terén
számos változást hozott. A módosítás célja az igazságszolgáltatás érintettekhez
való közelebb vitele, költséghatékonyabbá tétele, az ügyteher egyenletesebb
elosztása és az eljárások gyorsítása volt. Kérdés, hogy az eljárások valóban
gyorsabbak és olcsóbbak lettek-e a kizárólagos illetékesség megszüntetésével, tekintettel arra, hogy a decentralizáció mellett ezek voltak a legerősebb
érvek. A hatályos, fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezések releváns, bírói gyakorlatot tükröző ismertetése a cikk célja.
Petruska Ferenc „A civil életbe visszailleszkedés jogi háttere az Egyesült Királyságban” című tanulmányában kifejti, hogy a Brit Fegyveres Erők védik
az Egyesült Királyságot és annak tengerentúli területeit, stratégiai hírszerzést
és nukleáris elrettentést garantálnak, válsághelyzetekben támogatják a polgári
katasztrófavédelmi szervezeteket, stratégiai és expedíciós bevetésekkel védik
az ország érdekeit. A Brit Fegyveres Erők az illetékes haderőnemen keresztül biztosítják ezen feladatok végrehajtását, és e nehéz missziókban a brit katonák rendszerint megszerzik a szükséges katonai tudást, készségeket és azt
a tipikus katonai szervezeti kultúrát, amely alapvetően különbözik a polgári
készségektől. A leszerelést követően a társadalmi konfliktusok megelőzése
és a polgári készségek elsajátítása érdekében a brit haderőnek szüksége van
az intézményesített humán rekonverzió (vagyis az érintettek visszaintegrálása a civil társadalomba) széleskörű eszköztárára. Különösen fontossá vált ez,
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amióta a brit haderőben megszűnt a sorkötelezettség, hiszen az önkéntes hadseregekben a leszerelés viszonylag fiatalon történik, de a brit veteránokat általában nem várják vissza civil munkáltatóik. Ez általánosságban nemzetközi
szinten is óriási kihívás, amelyre az Egyesült Királyságban a tanulmányban
bemutatott megoldásokat nyújtják.
Zsigmond Csaba „A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig” című tanulmányában megvizsgálja
a nemzetközi szervezett bűnözéssel és a bűnszervezetekkel kapcsolatos főbb
elméleteket, empirikus kutatásokon alapuló eredményeket, illetve a bűnszervezetek nemzetközi és hatályos jogi meghatározásait. A tanulmány célja rámutatni, hogy mennyiben alkalmazhatók a jogi meghatározások a kutatások
által feltárt különböző felépítésű bűnszervezettípusokra. Ennek érdekében
széles körű áttekintést nyújt a nemzetközi és hazai elméleti megközelítésekről és kutatások eredményeiről, illetve ennek megfelelően elemzi a nemzetközi és hazai jogi szabályozást. A kutatások eredményei szerint a nemzetközi
szervezett bűnözői csoportok sokféleséget mutatnak, eltérő jellegzetességek
jellemzők a struktúra, cél, összetétel és egyéb tekintetében. Ennek megfelelően a cikk rámutat arra, hogy a nemzetközi meghatározások tágan alkalmazhatók a különböző típusú nemzetközi bűnszervezetekre, míg a szerző megállapítása szerint a hazai jogi meghatározás eléggé szűken értelmezhető, abból
indokolatlanul kiszorul a sokszínűséget mutató nemzetközi szervezett bűnözői csoportok nagy része.
Sorbán Kinga „A bosszúpornó és deepfake pornográfia büntetőjogi fenyegetettségének szükségességéről” című írásában kifejti, hogy a közösségi média
és a mesterségesintelligencia-alapú tartalomszerkesztő alkalmazások könnyű
hozzáférhetősége kimondottan kedvez az olyan újfajta tartalmak közzétételének, mint a bosszúpornó (revenge porn) és az algoritmusok által manipulált
felvételek (deepfake). Ezeknek a tartalmaknak a közzététele Magyarországon
jelenleg nem képez külön tényállást a büntető törvénykönyvben. Más országokban már élénk szabályozási diskurzusok folynak a jelenség büntetendővé nyilvánításáról. Az, hogy az USA, Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság is megtette a kezdő lépéseket ebbe az irányba,
azt mutatja, hogy olyan problémáról van szó, amely országtól és régiótól független, és amelyre figyelni kell. A jövőbeli szabályozás alapjogi szempontból
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talán az egyik legjelentősebb kérdése az, hogy az egyének számára okozott
sérelem indokolja-e a közléstípus előzetes, teljes tilalmát és a szólásszabadság
büntetőjogi eszközökkel történő korlátozását. Az egyelőre kezdetleges állami
szabályozás hézagjait jelenleg a platformok magánszabályozás révén töltik ki.
Faggyas Attila „A terrorizmus, mint katasztrófa – A magyar és az európai terrorelhárító egységek első reagáló képességeinek alakulása a harctéri ellátás
szempontjából” című tanulmányában bemutatja, hogy a globális biztonsági
kihívások és a katasztrófák között erős párhuzam, több esetben átfedés figyelhető meg. A katasztrófahelyzetek felszámolására, különösen azok első shock
stádiumában, Európa-szerte a katasztrófavédelem szervezete a kijelölt erő.
Ahogyan a katasztrófa management, úgy az első reagálás is igen komplex tevékenységet takar, a veszélyforrás függvényében speciális képességeket kíván
meg. Az akut, helyszíni egészségügyi ellátás is ebbe a csoportba sorolható. A
terrortámadások esetében az első reagálás a terrorelhárítási alakulatok kötelessége. A terroreseményben sérült állampolgárok egészségügyi ellátásának végrehajtása újonnan jelentkező társadalmi elvárás. A felelősséget magukra vállaló terrorelhárítási egységeknek a katonai mintára épülő harctéri, egészségügyi
ellátásukat újra kellett értelmezniük, s ez vezetett a taktikai medicina új modelljéhez. A magyar Terrorelhárítási Központ úttörő szerepet vállalt a taktikai
medicina új felfogásának kialakításában és egyedülálló rendszert épített fel.
Tóth Tamás „A büntetés-végrehajtási szervezet sikeres védekezése a koronavírussal szemben” című cikkében megfogalmazza, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak és a személyi állomány egészségének és életének
biztonsága érdekében, gyorsan reagálva, saját helyzetét értékelve alakította ki
védekezési rendszerét. A járványügyi készültség során meghozott intézkedések komplex módon szolgálták és biztosították, hogy Magyarországon új koronavírussal fertőzött fogvatartott eddig nem került azonosításra. A szakmai
döntéshozók, a társadalom pozitív értékítélete a parancsnoki és a személyi állomány számára visszaigazolta az elmúlt időszak során a járványügyi helyzetben tanúsított törvényes, szakszerű és elkötelezett feladatellátás eredményeit.
A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy
addig, amíg nincs igazoltan hatásos vakcina, a felelősségteljes viselkedés, ezzel összefüggésben pedig a javasolt, megelőzést célzó intézkedések betartása
a legjobb védekezési eszközünk.

2020. OKTÓBER

9

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

Szabó László András könyvismertetésében Besenyő János „Magyarország és
a Nyugat-Szaharai válság” című könyvét mutatja be. A könyv szerzője a nyugat-szaharai konfliktus avatott szakértője, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában működő Afrika Kutató Központ vezetője. A szerző
új könyvében több oldalról megközelítve vizsgálja Nyugat-Szahara, hivatalos
nevén a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság és Magyarország történeti
és politikai kapcsolatait.
E lapszámunk interjúja dr. Orbán Péter nyá. r. altábornaggyal készült, akinek
gazdag életútja minden hivatását szerető, rendvédelemben dolgozó számára
követendő példa. Hogyan került a rendőri pályára, milyen módszerei voltak a
rábízott állomány képzését illetően, mit üzen a jövő nemzedéknek, kiderül a
vele készült interjúból, amelyet Hertelendi Lajos r. alezredes készített.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
A 70 éves Blaskó Bélát köszöntötték
2020. szeptember 11-én tartották a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépületében a 70 éves Blaskó Béla professzor születésnapi köszöntő ünnepségét.
A rendezvény moderátora Polt Péter legfőbb ügyész volt, aki mellett további
prominens személyek is méltatták az ünnepelt érdemeit. Koltay András rektor urat követően az ünnepeltet Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány
bűnügyi helyettese, Janza Frigyes ny. vezérőrnagy, Tóth Tamás a BV országos parancsnoka, Bolcsik Zoltán, az NVSZ főigazgatója és Vankó László, a
NAV bűnügyi főigazgatója is köszöntötte. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az RTK dékánja szerint már nehezen lehetne elképzelni a Rendészettudományi Kar mindennapjait Blaskó Béla professzor nélkül. Zsinka András,
a Belügyminisztérium helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy
több évtizedes szakmai és baráti kapcsolat fűzi az ünnepelthez. A 70 éves
Blaskó Béla professzor emeritusként örömmel folytatja munkáját az intézményben.
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Szakmai elismerés dr. Ruzsonyi Péter dékánnak
A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából Szent Adorján Érdemjel
kitüntetésben részesült 2020. szeptember 2-án Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az NKE Rendészettudományi Kar dékánja, aki a Belügyminisztérium Márványaulájában vehette át az elismerést.
A kitüntetést a 37/2012 (VIII. 2.) BM. rendelettel alapították azon személyek számára, akik a büntetés-végrehajtási szervezet állományában munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végezték és elkötelezettségük az
egész szakmai közösség elé példaképül állítható. Az elismerés rangját jelzi,
hogy évente mindössze csak tíz személy számára adományozható. Ruzsonyi Péter dékán a járványügyi vészhelyzet alatt tanúsított magas színvonalú
szervező és parancsnoki munkájáért érdemelte ki a kitüntetést.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/09/08/szakmai-elismeres-az-rtk-dekanjanak

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Noé galambja
Megjavul-e az emberiség a járvány után?
Miért, elromlott? Megromlott? Vagy romlásnak indult?
A Jelenések Könyvétől, Nostradamus jóslatain keresztül, egészen Az ember
tragédiája alkotójáig folytathatnánk a sort és idézhetnénk tudósokat, prófétákat, költőket, önjelölt hírnököket, akik a világvégét jövendölték, félelmetes
természeti és kozmikus katasztrófákat, iszonyatos betegségeket prognosztizáltak. Nem gondoljuk, hogy a 21. század korai alkonyával kellene ijesztgetni az olvasót. Mindenesetre adódik a kérdés: lehet-e bűnös az emberiség? S ha
igen, büntetést érdemel-e? Mózes I. könyve szerint Isten az erőszakossága miatt
megbüntette az akkori emberiséget, s a kiválasztottak – az igaznak talált Noé
és családja, valamint a bárkára menekített állatok – kivételével elpusztította az
élővilágot. A második útjáról a bárkáról kibocsátott galamb a békét jelképező
olajággal tért vissza. Az Úr pedig megígérte, hogy nem bocsát többé vízözönt
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a Földre. Az emberek azonban egyre inkább a világ elpusztításán munkálkodnak, s ebben újabb és újabb sikereket érnek el. Itt az ideje, hogy a fenyegető
körülményeket az egyének, s a társadalmak békéjéért, biztonságáért felelős államok és vezetőik felismerjék, hatásukat elhárítsák, vagy legalább enyhítsék.
Korunkban semmivel nem pótolható felelőssége van az államok vezetőinek:
bölcsességük vagy belátásuk, együttműködési készségük sorsdöntő lehet. Tárgyalni kell, ugyanakkor erőt is kell mutatni. Egyszerre kell szövetséget kötni
és elhatárolódni. Folyamatosan választani kell jó és rossz között.
Ebben lehet támasz a stabil értékrend, az érzelmi háttér, a vallásos hit és a
szabad akaratból fakadó felelősségtudat. A világ nem menthetetlen! Erről tanúskodnak a kötet szerzői: Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök,
Haller József, Kelemen Gábor, Kondorosi Ferenc és Muhoray Árpád profes�szorok, valamint Horváth László kultúrakutató, Petrétei Dávid rendőr őrnagy
és Sereg Szabolcs politológus. A könyvhöz Janza Frigyes egyetemi tanár, ny.
r. vezérőrnagy, a BM oktatási főszemlélője írt előszót.
Szerkesztők: Kondorosi Ferenc, Sereg András.
Megjelenés: 2020.
Kiadó: Bíbor Kiadó, 120 o.
Forrás: http://mhtt.eu/hadtudomany/Tud%C3%A1st%C3%A1r/2020/No%C3%A9%20galambja.pdf

Örök kérdések és bizonytalan válaszok
az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából
Tóth Mihály professzor, az MTA doktora, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, a Magyar Jog című folyóirat főszerkesztője több évtizedes ügyészi pályáját cserélte fel az egyetemi katedrára.
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 vitájáról. Válogatási
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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.
Megjelenés: 2020.
Kiadó: HVG-ORAC Kiadó, 627 o.
Forrás: https://hvgorac.hu/Orok_kerdesek_es_bizonytalan_valaszok_az_ezredfordulo_evtizedeinek_buntetojogi_vilagabol

FOLYÓIRATOK
Rendőrségi Tanulmányok (2020/különszám)
Nemzetközi rendészeti szervezetek vezetése 1999–2010
A hazai rendőrségeket hosszú előkészítő munka után az 5047/1919. (X. 1.)
ME rendelettel hozták létre, Magyar Királyi Állami Rendőrség elnevezéssel.
Boda József írásában e száz év történetéből a nemzetközi rendőri munkára
koncentrál, ami alapvetően az eltelt harminc évet jelenti, hiszen magyar rendőrök először 1989-ben Namíbiában, az Egyesült Nemzetek Szervezete zászlaja alatt teljesítettek külföldi szolgálatot. A Rendőrségi Tanulmányok 2019.
évi második számában a „Nemzetközi szervezetek vezetése 1992–1999” című
tanulmányban részletesen beszámol a rendőrség ez irányú békefenntartói és
polgári válságkezelői tevékenységéről, valamint a nemzetközi rendőri képzésben való részvételről. A jelenlegi tanulmány ennek folytatásaként a szerző
1999–2010 közötti években megszerzett nemzetközi rendőri vezetői tapasztalatának összefoglalását tartalmazza.
Forrás: http://www.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/10

Rendőrség a köztársasági Alkotmányban és az Alaptörvényben
Kovács István szerző munkájában kifejti, hogy a 21. század beköszöntével az
emberi és alkotmányos alapjogok fénykorukat élik, a biztonság szerepe felértékelődött. Egyenértékük nem vitatott, azonban az állampolgárok szubjek-
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tív biztonságérzetének (ki)alakulása egyes alapjogok gyakorolhatóságának
prioritásában tetőzik. Bár az egységes fogalommeghatározás tárgykörében
nincs egyetértés, mindannyian elfogadják, hogy a biztonság értelmezésére csak komplex módon kerülhet sor. A komplexitás alapját pedig az egyén
szubjektív biztonságérzete, valamint a biztonság szavatolására tett állami intézkedések összessége adja.
A szerző továbbá kifejti tudományos munkájában, hogy a biztonság alapjogaink egyike, amelynek érvényesülésére – magától értetődően – az államnak minden körülmények között garanciát szükséges vállalnia. Ez nemcsak
az adott ország állampolgárai, hanem – nemzetközi szerződésben és Alaptörvényünkben megfogalmazott módon – az ország területén tartózkodó más
személyek szubjektív biztonságérzetének megteremtésére, fenntartására és
növelésére is vonatkozik. Ebből következően a biztonság garantálása, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének megteremtése állami feladat,
ezért a globalizáció melléktermékeként jelentkező különböző fenyegetések
és veszélyek elleni fellépés sürgető jelentőség. A közösség aktivitása mellett
az erre a célra létrehozott társadalmi és közigazgatási rendszerben tevékenykedő állami végrehajtó intézmények és szervek cselekvésére van szükség. A
hazai rendvédelmi struktúra számára az utóbbi időszakban egyértelmű prioritás a szubjektív biztonságérzet javítása.
Forrás: http://www.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/10

Magyar Tudomány 2020/9.
Vérvonal
Hay Diána és Korinek László szerzők az akadémikusokra vonatkozó információk gyűjtésének új módszerét mutatják be tanulmányukban. Ennek segítségével egy olyan adatbázist készülnek összeállítani, amely a reformkori
elődöktől a mai tudósokig egyfajta BIG DATA-adattárat hozna létre a Magyar
Tudományos Akadémia személyekre lebontott előtörténetéről.
Forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud202009_f46134#matud202009_f46134
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Criminal Geographical Journal 2020/2.
The criminological profile of Hungarian small villages
A tanulmány célja, hogy elemezze a magyar településhálózat legkisebb elemeinek bűnügyi profilját. A települések bűnügyi jellemzői összefüggésben
vannak földrajzi jellemzőikkel, térbeli helyzetükkel, öröklött gazdasági hátrányaikkal, a jövedelem megoszlásával, a migrációval, és számos egyéb szociális és gazdasági jellemzővel. Feltételezésünk szerint a fent említett tényezők még erősebben hatnak gyenge külső kapcsolataik miatt. A kutatás feltárta,
hogy a kis falvak általában kedvezőbb, de eltérő bűnügyi szerkezetet mutatnak
a városokkal és nagyvárosokkal összehasonlítva. Emellett ugyancsak jellemző, hogy az ismert elkövetők aránya a legmagasabb a kis települések esetén.
Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a kis falvak félreeső elhelyezkedése és
halmozott hátrányaik elősegítik a bűnelkövetések (többnyire erőszakos bűncselekmények) ismétlődését, de az elkövetők hajlamosak a bűnelkövetéshez
nagyobb településeket kiválasztani.
Forrás: https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/CRIMINALGEOGRAPHICALJOURNAL_2_szam.pdf

NOVEMBERI ELŐZETES
A novemberi lapszámba tervezett cikkek:
Korinek László: Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz.
Merkl Zoltán: A rendészeti igazgatás egyes aspektusai a különleges jogrendben.
Kovács Gábor: A rendészeti vezető mesterképzés múltja, jelene és fejlődése.
Gárdonyi Gergely – Metzger Máté – Újvári Zsolt: A fotogrammetria kriminalisztikai célú alkalmazása: helyszínek, holttestek, tárgyak rekonstrukciója három dimenzióban.
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Cserny Ákos – Christián László: Gondolatok a (sport)rendezvények biztonságának fokozásához.
Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Erdei Attila – Grotte Judit: A biztonság
szerepe a kötöttpályás közösségi közlekedésben Budapest agglomerációjában.
Erdős Ákos: Az árnövelő adójogi intézkedések eredményessége a 13–15
éves fiatalok dohányzási szokásainak változása tükrében Magyarországon.
Szabó Csaba: A Bahamáktól Vatikánig (Könyvismertetés).

ZÁRSZÓ
Reméljük jelen hírlevelünkben is találtak hasznos és érdekes információkat,
híreket, beszámolókat és ismertetőket. Igyekeztünk ismételten igazi újdonságokkal szolgálni és reméljük sikerült felkeltenünk októberi lapszámunk tartalma iránt is az érdeklődést. Látogassanak el honlapunkra is!
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