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ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

 „Omnia mea mecum porto – Mindenemet magammal viszem.”
Priénéi Biasz, a hét görög bölcs egyike

A ránk maradt ókori hagyomány szerint az éles eszű, igazságos és békesze-
rető Biasz, Thalész és Szolón mellett a hét görög bölcs egyike, sok híres 
mondása közül a fent idézett gondolatot akkor fogalmazta meg, amikor 
a görög-perzsa háború idején Priéne városának ostroma során, a támadó 
perzsák szabad elvonulást engedtek a város lakóinak és mindenki annyi 
kincset vihetett magával, amennyi a két kezében elfért. Biasz azonban üres 
kézzel távozott, és amikor emiatt kérdőre vonták, a fent idézett mondattal 
válaszolt. Biasz „mindene” a fejében fölhalmozott tudás és ismeret volt, 
amelyet soha nem veszíthetett el, és amelynek segítségével a legsanyarúbb 
körülmények között is boldogulni volt képes. Vajon a jelenkor embereként 
belegondoltunk-e valaha abba, hogy a megszerzett tudás valódi kincsünk, 
igazi érték, amelynek birtoklása többet ér a könnyen elveszthető anyagi ja-
vaknál. Az elhúzódó pandémia következtében kialakult helyzet elviselése 
továbbra is igazi megpróbáltatás valamennyiünk számára, de annak tudata, 
hogy életünknek vannak olyan szegmensei, amelyeket igazából nem érint 
még egy ilyen világot rengető esemény sem, erőt adnak a további nehézsé-
gek kezeléséhez. A tudás erő, a releváns társadalmi folyamatok nélkülözhe-
tetlen motorja. A tudomány és a szakmai világ képviselői által felhalmozott 
tudás egyik rendeltetése, hogy minél több mindenkihez eljusson, népek, 
nemzetek javát szolgálja, és valamennyi hírportál, köztük a Belügyi Szemle 
honlapjának is célkitűzése kell legyen a tudásanyag, az aktuális információk 
megosztása, továbbítása. Ezt szem előtt tartva készült márciusi hírlevelünk 
és multifunkcionális honlapunk is a fenti célokat hivatott szolgálni.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

A Belügyi Szemle összevont szerkesztőbizottsági  
és szakmai tanácsadó testületi ülése

2021 februárjára befejeződött a Belügyi Szemle honlapja informatikai fej-
lesztésének második szakasza, amelyben a NISZ kijelölt munkatársaival 
kiegyensúlyozottan és folyamatosan folyt az együttműködés. Ennek köszön-
hetően honlapunk immár minden szakmai és informatikai követelménynek 
megfelel, többek között az akadálymentesítés feltételeinek is. 
2021 márciusában kerül sor a Belügyi Szemle összevont szerkesztőbizott-

sági és szakmai tanácsadó testületi ülésére. Természetesen a fennálló pandé-
miás helyzetre tekintettel az ülés online formában kerül megtartásra. Főbb 
napirendi pontok a 2020. évi beszámoló és a 2021. évre megfogalmazott 
munkatervek ismertetése, a Belügyi Szemle Publikációs Nívódíj alapítására 
vonatkozó javaslat megvitatása.

NAV-híradó

Nagybani piacos bűnszervezetet számolt fel a NAV

Kamionszámra érkezett a zöldség és gyümölcs a Szegedi Nagybani Piac-
ra, de áfát senki nem fizetett utána. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
pénzügyi nyomozói, járőrei és információtechnológiai munkatársai felszá-
molták a bűnszervezetet és négy személyt őrizetbe vettek. 
Egy budapesti cég ügyvezetője Görögországból nagy tételben szerezte 

be a termékeket, majd a Szegedi Nagybani Piacon úgy hozta forgalomba, 
mintha azokat magyar cégektől vásárolta volna. Ezzel a módszerrel kerülte 
el, hogy az értékesítés után áfát kelljen fizetnie. Így tudta alacsony áron, de 
számára mégis haszonnal eladni az árut. A fiktív számlákat jutalék ellené-
ben egy olyan bűnszervezettől szerezte be, amelyben a láncolatban szereplő 
cégeket folyamatosan cserélték. A kereskedő és a fiktív számlákat kiállító 
cégek könyvelésének összehangolásában, valamint a fizetendő áfa minima-
lizálásában könyvelő segédkezett. A pénzügyi nyomozók őt is őrizetbe vet-
ték. Az elkövetők a több mint egymilliárd forint értékű zöldség és gyümölcs 
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után 251 millió forint áfát csaltak el. A költségvetést ért kár megtérülésé-
re a nyomozók 80 millió forint értékben ingatlanokat zároltak, valamint 
az akció napján lefoglalták a piaci árusnál lévő több mint 16 millió forint 
készpénzt. A dél-alföldi pénzügyi nyomozók négy személyt gyanúsítottként 
hallgattak ki, négy személyt pedig üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett 
költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt vettek őrizetbe, és előter-
jesztést tettek letartóztatásuk indítványozására a Csongrád-Csanád Megyei 
Főügyészségnél. Az akcióval a NAV a bűnszervezet működését megszakí-
totta, az elkövetők akár húsz év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Friss információk az eSZJA rendszerben 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti az szja-bevallási tervezete-
ket, amiket március közepétől érhetnek el az adózók a NAV eSZJA oldalán. 
Akik a hivatal segítsége nélkül maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, 
azok már most hozzáférnek a 20SZJA bevallás webes kitöltőprogramjá-
hoz. A NAV eSZJA oldalán minden aktuális bevallási információ elérhető.
A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vál-

lalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett 
magánszemélyeknek is készít személyijövedelemadó-bevallási tervezetet, 
ami KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus, e-személyi igazolvánnyal történő vagy 
telefonos azonosítás) után 2021. március 15-étől érhető el a NAV honlapján. 
Ettől függetlenül a NAV már most közzétette a 20SZJA nevű szja-bevallá-
si nyomtatványt, a kitöltéséhez szükséges webes felület és a hagyományos 
Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) elérhetőségét. Azok, akik 
maguk készítik el bevallásukat, már használhatják a webes kitöltőprogra-
mot is, ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról érhető el. Az elkészí-
tett bevallások leggyorsabban elektronikusan küldhetők be, azonban a NAV 
felülete akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki nem az Ügyfél-
kapun nyújtja be azt, hanem hagyományos módon kinyomtatva, papíron. 
Az személyi jövedelemadó bevallásának és befizetésének határideje egysé-
gesen, mindenki számára 2021. május 20. A NAV eSZJA oldalán már min-
den aktuális bevallási információ elérhető, emellett a NAV folyamatosan 
közzéteszi az aktuális tudnivalókat, a bevallási tervezettel kapcsolatos ha-
táridőket és teendőket. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi 
évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is.

https://eszja.nav.gov.hu/
https://eszja.nav.gov.hu/
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Pisztrángfilével álcázott cigaretta Röszkén

A NAV munkatársai egy török kamion ellenőrzésekor háromezer doboz ci-
garettát találtak. A Németországba tartó, füstölt pisztrángfilét szállító jár-
mű átvizsgálásakor a röntgenképeken több, a rakománytól eltérően pakolt 

dobozra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. A rakteret felnyitva a pisztráng-
filé mögött, megtalálták az ötmillió forint értékű adózatlan cigarettát, amit 
lefoglaltak. A tízmillió forintot meghaladó bírság kiszabása mellett a sofőr-
rel szemben büntetőeljárás indult költségvetési csalás miatt.  

A MÁRCIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Éberhardt Gábor „Magyarország az újabb tömeges nemzetközi migráció 
kapujában” című tanulmányában a nemzetközi migráció rövid távú prog-
nosztizálását befolyásoló egyes faktorok vizsgálatával mutatja be az embe-
riséget veszélyeztető kockázati elemeket. Adat- és forrásirodalmi elemzéssel 
vizsgálja, hogy a COVID-19 globális járvány nemzeti szintű egyedi és eseti 
kezelése generálhat-e tömeges, nemzetközi irreguláris migrációt, okozhat-e 
ismételt járványveszélyt a tranzit- és befogadó országok társadalmai számára?
A nemzetközi migráció és a közegészségügyi járvány összefüggésének 

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, rendkívüli/
vitatható módon (is) történnek intézkedések. Ilyen problematikus humán 
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járványmegelőzési módszerként vált ismertté a globális járvány során a fog-
vatartottak szabadon bocsátása, amely új típusú irreguláris kibocsátó faktor-
ként jelenhet meg.

Póczik Szilveszter – Sárik Eszter – Vass Péter – Bolyky Orsolya 
„A COVID-19 pandémia egyes kriminológia aspektusai” címet viselő 
írásában az Országos Kriminológiai Intézetben (OKRI) 2020 szeptembe-
rében létrehozott Covid-munkacsoport kutatásainak eddigi eredménye-
it mutatja be. Az elvégzett desk research eredménye egy kriminológiai 
szempontú helyzetfelmérés, s ennek megállapításait teszik közzé. A ta-
nulmány egyúttal tervezetként is szolgál a 2021-re tervezett átfogó ku-
tatásokhoz. Az eredmények minden kétséget kizáróan rámutatnak, hogy 
a COVID-járvány strukturális változásokat hozott a társadalomban. Új 
jelenségek mutatkoztak a bűnözés területén is globálisan és Magyaror-
szágon egyaránt. Bár Magyarországon a nyugat-európai országokkal el-
lentétben nem voltak erőszakos tiltakozó mozgalmak, és az erőszakos 
cselekmények összes száma a járvány idején csökkenni látszott, a gyűlölet 
új, a bűncselekményi szintet el nem érő, de mindenképpen fenyegető for-
mái jelentek meg. Az állampolgárok több fegyvert vásároltak, a családon 
belüli erőszakos cselekmények terjedőben vannak. A járvány szükségessé 
tette, hogy az igazgatási és gazdasági ügyintézés, valamint a személyes 
kommunikáció nagyrészt az online térbe kerüljön át. Ez azonban széle-
sebbre tárta a kaput a kiberbűnözés, például az online térben tevékenykedő 
csalók és hamisítók előtt, miközben a csalás néhány régi formája az offli-
ne térben is új erőre kapott. Az állampolgárok egészségének védelme és 
az álhírek terjesztésének megakadályozása érdekében a magyar kormány 
is szükségesnek tartotta speciális jogi szabályok bevezetését. A tanulmány 
röviden kitér a jogi változások bemutatására is.

Herke-Fábos Barbara Katalin „A bírói útról való elterelés lehetőségei 
Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében” cím-
mel megjelent tanulmánya a fiatalkorúak igazságszolgáltatásával kapcso-
latban a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy bűnösnek 
nyilvánított gyermekekkel foglalkozik. Az egyezmény kifejezetten ki-
emeli az eljárás során érvényesülő gyermekjogi garanciák között a bí-
rói útról való eltérés lehetőségét. A magyar jogrendbe 2015-ben bekerült 
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megelőző pártfogás intézménye egy új lehetőség az elterelés eszközei kö-
zött. A megelőző pártfogás 2015. január 1-jétől hatályos, a hazai jogéletben 
büntetőjogi gyökerekkel rendelkező új jogintézmény, amely az 1430/2011. 
(XII.13.) kormányhatározat felhatalmazása alapján a gyermekvédelem 
rendszerében került elhelyezésre, annak ellenére, hogy életre hívásának oka 
elsősorban a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása és az elkövetők 
hatékony reintegrálása volt. A tanulmány bemutatja a megelőző pártfogás 
és a fiatalkorú elleni büntetőeljárás egymáshoz való kapcsolatát. A szerző 
vizsgálja a megelőző pártfogás elrendelése és végrehajtása során érvénye-
sülő gyermeki jogokat, és felhívja a figyelmet a túl korai beavatkozás és 
a megbélyegzés veszélyeire.

Németh Viktor „Magyarországi szervezeti participációs döntéshoza-
tali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén” című írásában 
a közösségi (participációs) mediáción keresztül mutatja be a közös dön-
téshozatali folyamatok felépítését, fejlesztését, és az általuk elérhető és 
fenntartható jó gyakorlatok mintázatait. A közösségi hálózat erőforrása-
inak, azaz a szervezet saját erőforrásainak felhasználása – vezetett kö-
rülmények között – adekvát megoldási alternatívák kidolgozására képes. 
A tanulmány a folyamat lépéseit és annak hatásait, előnyeit mutatja be 
az egyes részt vevők szemszögéből. Párhuzamot von az állami fenntartá-
sú intézmények döntéshozatalával, illetve vizsgálja a bemutatásra kerülő 
jó gyakorlat ottani bevezetésének lehetőségét. Az írás két konkrét esetet 
dolgoz fel. Az esztergomi esetben külső szakértők által vezetett közösségi 
mediáció, a nagymányoki esetben egy komplexebb, képzéssel egybekö-
tött mediációs modellprojekt kerül bemutatásra. Az utóbbiban a jó gya-
korlat fenntartható szintű elsajátítása is cél volt. A két magyarországi jó 
gyakorlat két különböző elméleti és gyakorlati megoldási utat szemléltet 
részletesen, amelyek – szükséges változtatásokkal – jól alkalmazhatók 
az integritásmenedzsment területén is.

Sandra Sándor „A COVID-19 (koronavírus okozta megbetegedés) kezelé-
si lehetőségei a fizioterápia eszközeivel, kiemelt figyelemmel a fototerápia 
eddigi eredményeire” címmel készült tanulmányában megállapítja, hogy 
a koronavírus az egész emberiséget érinti és a járvány az életünk minden 
pontját befolyásolja. Egyelőre a jelenlegi kezelési lehetőségek igen szerények. 
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A kórházakban és a különböző szociális intézetekben a COVID-19 kocká-
zata lényegesebben fokozott. Az egészségügyi dolgozóknak a magasabb ví-
ruskoncentrációval való kitettsége különösen súlyos betegek kezelése esetén 
jelentős. Jelenleg minden egészségügyi dolgozó a frontvonalban tevékeny-
kedik. Mindenki sokat dolgozik, kimerült és állandó stresszhatás alatt van. 
Az utóbbi néhány hónapban a nemzetközi szakirodalomban több cikk jelent 
meg, hogy a kezelésben, valamint profilaktikusan a lágylézer terápia lehe-
tőségét célszerű igénybe venni. A betegség és a járvány terjedését a korai 
felismerés, az izoláció, a kontaktkutatás és a betegek gyors terápiás ellátása 
akadályozhatja meg.

Mátyás Szabolcs – Frigyer László – Prilenszky Géza „A virtuális fizető-
eszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során” címet viselő 
tanulmánya olyan jelenségekkel foglalkozik, mint a virtuális fizetőeszkö-
zök (például kriptovaluták) felderítésének és lefoglalásának területe. Ez 
olyan terület, amivel a vagyonvisszaszerzésben járatos szakemberek közül 
is csak kevesen foglalkoznak, mivel a hagyományos nyomozati cselekmé-
nyektől gyökeresen eltérő ismereteket követel. A statisztikai adatok alap-
ján látható, hogy a virtuális fizetőeszközök terjedése különösen a szervezett 
bűnelkövetői csoportok körében ölt egyre nagyobb méretet. A sikeres ren-
dészeti fellépés érdekében ezért nélkülözhetetlen, hogy az érintett hatóságok 
állománya köréből minél többen birtokában legyenek az ezzel kapcsolatos 
speciális ismereteknek.

Lippai Zsolt – Kardos Sándor „A Becsületbíróság működésének helye és 
szerepe a fegyelemkezelés rendszerében” címmel megjelent tanulmányában 
bemutatja a rendvédelmi szerveknél 2016-tól bevezetett Becsületbíróság 
feladatkörét, rendszerét, valamint a szerzők – személyes szakmai tapaszta-
lataik alapján – értékelik a jogintézmény első időszakának működését.

Rottler Violetta „Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélye-
zése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szak-
irányítás működésének vázlata” című írásában arra tett kísérletet, hogy 
miután tanulmányozta az ORFK által végzett hazai szakirányítás, vala-
mint az engedélykiadás rendszerét, működését és nehézségeit, megkísé-
relte összevetni az angliai gyakorlattal, és összegyűjtötte a bűnmegelőzés, 
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hatékonyság, tehermentesítés szempontjából a legjobb gyakorlatokat. Ezen 
gyakorlatok átvételét érdemes lenne fontolóra venni, kidolgozni és meg-
valósítani a hazai viszonyok között is. A tanulmányból az is kiderül, hogy 
az angol gyakorlathoz képest Magyarországon szigorúbb a jogi szabályo-
zás és a magánbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó engedélykiadás, 
mert a jogalkotó nálunk több szűrőt is beépített. Az Egyesült Királyságban 
is a szigorítás felé kívánnak elmozdulni az engedélykiadás vonatkozásában. 
Jelenleg csak a természetes személyek számára kötelező az engedély kivál-
tása, a vállalkozásoknak önkéntes alapú a regisztrációjuk, de a jóváhagyot-
ti listán szereplő cégek szolgáltatási színvonala megfelel a kialakított brit 
sztenderdeknek, tehát ez, a szolgáltatás színvonalát illetően, egyfajta minő-
ségi garanciát szavatol a megrendelői oldal felé.

Márciusi könyvismertetésünket Szabó Csaba jegyzi „A közelség végte-
len - A mediáció mint problémamegoldó a PTC tükrében” címmel. A szer-
ző a recenzióban kifejti, hogy az interperszonális megegyezés egyidős 
az emberiség történetével. A formája azonban végtelenül sokszínű. Kon-
tinensről-kontinensre, korszakokról-korszakokra változott és jelenleg is 
folyamatosan változik. A mediáció, azaz a harmadik fél általi közvetítés 
és támogatás a megegyezés folyamatában már szintén évezredes múltra 
tekint vissza. Jelenleg is választhatjuk, mint teljesen legálisan a magyar és 
az EU-s jogszabályokhoz illeszkedve létező legitim hivatalos megegye-
zési formát. A könyv ennek az alternatív vitarendezési és megegyezési 
formának mutatja be a történetiségét, mai legitim típusait gyakorlati pél-
dákon keresztül a Participációs kommunikációs elmélet keretrendszerén 
keresztül.

Márciusi interjúnk Láng Istvánnal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
vezetőjével készült, a „Vízügyi igazgatás a mindennapokban” címmel, 
amelyet Hornyik Zsuzsanna készített. A vízügyi igazgatás speciális terü-
let, amely nem a hagyományos értelemben vett közigazgatási egységekre, 
hanem a vízgyűjtőkre szerveződik. Arról, hogy milyen összetett feladatokat 
jelent mindez a hétköznapokban, hogyan készülnek a téli hónapokra a víz-
védelem terén, valamint milyen kihívások elé állította a 2020. év és a jár-
ványhelyzet a szervezetet, kérdeztük főigazgató urat.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Ismét a büntetés-végrehajtás nyerte „Az Év Honlapja” díjat

A 2020-ban indult www.gyereahuvosre.hu weboldal áttekintést ad a bünte-
tés-végrehajtásnál betölthető beosztásokról, emellett kisfilmekkel, karrier-
történetekkel és plakátokkal tájékoztatja az érdeklődőket, hogy könnyebbé 
tegye a jelentkezést a szabad pozíciókra, amelyek az országos álláskereső 
alkalmazással szolgálati hely és beosztás szerint böngészhetők.

A honlapon videók, fotók és 360 fokos panorámaképek is találhatók, ame-
lyek segítik a személyi állomány által végzett munka bemutatását. A tobor-
zó kampány sikerének köszönhetően a 2020. évben kétezernél is több új 
munkatárs állományba vétele történt meg a több mint 15 ezer jelentkező 
közül.
A büntetés-végrehajtási szervezet a www.gyereahuvosre.hu weboldal-

lal ismét díjat nyert „Az Év Honlapja” pályázaton, 2018 után másodszor. 

http://www.gyereahuvosre.hu
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Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka vette át az elismerésért járó díjat Varga Istvántól, a Marketing Szövet-
ség elnökségi tagjától, a díj alapítójától.

Scimago Journal & Country Rank új szolgáltatása
 
A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrang-
sor, SJR) ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier Scopus adatbázisára 
épülve folyóiratok és országok tudományos mutatóival áll rendelkezésre. 
Az SJR minőségi kategóriák, kvartilisek szerint rangsorolja az indexált fo-
lyóiratokat. Ezt a kvartilis beosztást a Scopus nemzetközi citációs adatbázis 
segítségével, az ott megtalálható, adott időszakban megjelent közlemények 
és azokra érkezett hivatkozások száma alapján határozzák meg. A kvartilis 
rendszerben, adott tudományágban, a folyóiratok top 25%-a Q1-es, 25–50% 
Q2, 50–75% Q3, míg az alsó 25%-a Q4 besorolással rendelkezik.

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17970.94405

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17970.94405
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Doktori képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet 
doktori képzésen való részvételre. Az egyetem a hadtudományok, a katonai 
műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudo-
mányok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával.

További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-es-kepzesek/
doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022
 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

Információ- és kiberbiztonság

A kötetben szereplő tanulmányok külön-
féle nézőpontból ugyanazt a témát dol-
gozzák fel. Külön-külön is megállapítják, 
elsődleges feladattá vált, hogy a min-
dent átszövő információs hálózatainkra, 
az egyre összetettebbé váló elektroni-
kus és online tereinkre, valamint a foly-
ton-folyvást fejlődő új technológiákra 
ne az öncélú technikai haladás termékei-
ként tekintsünk, hanem életünk kibonta-
koztatásának szolgálatába állítsuk őket. 
Napjaink társadalmát információs társa-
dalomnak szokták nevezni. A kifejezés 
abban a tekintetben mindenképpen jól 
ragadja meg a társadalmi-gazdasági fo-
lyamatok ismertetőjegyét, hogy egyéni 
és közösségi életünkben is meghatáro-

zó szerepet játszik a rendelkezésre álló információknak az a bősége, ame-
lyet az egyre terjedő digitalizáció termel. Újabb és újabb technológiák és 

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022
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eszközök működésének válik lényegévé a nagyvilág, illetve személyes vi-
lágunk valamennyi részletének rögzítése digitalizált adat formájában, hogy 
aztán e rögzített adatokat a maguk funkciója szerint rendszerezzék, felhasz-
nálják. „Az adat az új olaj” – szól napjaink egyik mottója, utalva arra, hogy 
az információ, az adat tekinthető az új technológiai és gazdasági folyamatok 
legfőbb mozgatójának, legújabb műszaki vívmányaink legértékesebb nyers-
anyagának.
Szerkesztő: Török Bernát.
Megjelenés éve: 2020.

Forrás: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789%2F16195&fbclid=I
wAR0qSlM5dDYcgVd82vbigP5co-3epXuQCwzfzZWZ9bDVvUF1AYoGdQMF_EQ

Rendészet – Tudomány – Aktualitások

Eddig két alkalommal került sor a „Ren-
dészet – Tudomány – Aktualitások. A ren-
dészettudomány a fiatal kutatók szemével” 
című konferenciára. A 2019-ben alapított 
nagysikerű rendezvény különlegességét 
a 2020-ban az adta, hogy a COVID-19 
okozta járványhelyzetre és az ennek kö-
vetkeztében bevezetett korlátozó intéz-
kedésekre tekintettel online térben került 
megrendezésre. A nehézségek ellenére is 
ötvenegy kutató tartott előadást az online 
konferencián, akik a rendészettudomány 
szinte minden ágát képviselték. Közülük 
több előadó tanulmánya került publikálás-
ra ebben a lektorált konferenciakötetben.
Szerkesztette: Baráth Noémi Emőke, 
Mezei József.
Megjelenés éve: 2020.
Kiadó: Doktoranduszok Országos Szövetsége

Forrás:https://www.dosz.hu/__doc/to_dok/120/1611930781.pdf?fbclid=IwAR0tKNN4WKu
NFEMmLHtwxxTbAtSq1FrI9dJAAC-RRt2LyOFgEWbHf6v0QCA

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789%2F16195&fbclid=IwAR0qSlM5dDYcgVd82vbigP5co-3epXuQCwzfzZWZ9bDVvUF1AYoGdQMF_EQ
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789%2F16195&fbclid=IwAR0qSlM5dDYcgVd82vbigP5co-3epXuQCwzfzZWZ9bDVvUF1AYoGdQMF_EQ
https://www.dosz.hu/__doc/to_dok/120/1611930781.pdf?fbclid=IwAR0tKNN4WKuNFEMmLHtwxxTbAtSq1FrI9dJAAC-RRt2LyOFgEWbHf6v0QCA
https://www.dosz.hu/__doc/to_dok/120/1611930781.pdf?fbclid=IwAR0tKNN4WKuNFEMmLHtwxxTbAtSq1FrI9dJAAC-RRt2LyOFgEWbHf6v0QCA
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Kibervédelem a bűnügyi tudományokban

Az elmúlt évtizedekben napvilágot látott 
kibertér-definíciók közül az egyik leg-
népszerűbb William Gibson virtuális va-
lósága, ami a Neurománc című világhírű 
regényében terjedt el világszerte. Gibson 
szerint a kibertér egy „akarattól független 
hallucináció, amelyet törvényes felhasz-
nálók milliárdjai tapasztalnak naponta, 
egészen a matematikai alapfogalmakat 
tanuló gyermekig. Az emberi civilizáció 
összes számítógépének adatbankjaiból 
származó adatok grafikus megjelenítése. 
Hihetetlen összetettség. ... a kibertér-defi-
níciók különböző formái az Európai Unió 
tagállamainak stratégiai dokumentumai-
ban is megtalálhatók. Magyarországon 
a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia dek-

larálja eszerint: „A kibertér globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre 
növekvő elektronikus információs rendszerek, valamint ezen rendszereken 
keresztül adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gaz-
dasági folyamatok együttesét jelenti.” a stratégiai fogalmak viszont jogi-bű-
nüldözési, közigazgatási nyelven szólalnak meg, nélkülözve a kibertérben 
zajló kölcsönhatásokat tudományosan is magyarázni képes fogalmi eleme-
ket. a kötet témáját tekintve egyrészről célszerű a jogi-bűnüldözési megkö-
zelítést alapul venni, másrészről azokat a technodiskurzusokat, amelyekben 
a kiberteret technikai megközelítésből vizsgálják és építik fel.
Szerkesztő: Kiss Tibor 
Megjelenés éve: 2020 
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó 

Forrás: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14815/web_PDF_
Kibervedelem_bunugyi_tudomanyokban.pdf?sequence=1

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14815/web_PDF_Kibervedelem_bunugyi_tudomanyokban.pdf?sequence=1
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14815/web_PDF_Kibervedelem_bunugyi_tudomanyokban.pdf?sequence=1
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FOLYÓIRATOK   

Interdiszciplináris Drogszemle, II. évfolyam, 2. szám. 2021. február

Tiltott pszichoaktív szerek csempészete a hazai légiforgalomban 
Erdős Ákos

Magyarországon a tiltott pszichoaktív 
szerek – kábítószerek és új pszichoak-
tív anyagok – túlnyomórészt az illegális 
nemzetközi kereskedelem útján jutnak el 
a fogyasztókhoz. A légi utas-, postai- és 
áruforgalom meghatározó a tiltott pszi-
choaktív szerek csempészete szempont-
jából. A tanulmány célja, hogy a magyar 
vámhatóság tevékenységén keresztül 
betekintést nyújtson a hazánkat érintő 
tiltott pszichoaktív szerek légiforgalom-
ban zajló csempészetének természetébe. 
A nemzetközi tapasztalatok alapján fel-
tételezhető, hogy a repülőtéri lefoglalá-
sokban a kokain, az amfetamin típusú 
stimulánsok (ATS) és az új pszichoak-
tív szerek (ÚPSZ) dominálnak; továbbá, 
hogy a különböző tiltott pszichoaktív szerek elsősorban a postai- és árufor-
galomban jelennek meg. Ezen kívül nagy valószínűséggel szintén előfor-
dulnak a különféle kannabisz-származékok is kis mennyiségben, de ezek 
a leg gyakrabban előforduló kábítószerek a vámhatósági lefoglalásokban.

A követendő irány? – Marihuána legalizációs törekvések  
és azok hatásai Uruguayban és Argentínában 
Baráth Noémi Emőke

2013. december 10-én Uruguayban szigorú keretek között legalizálták a mari-
huánafogyasztást, a termesztést és birtoklást. Ezt a világon egyedülálló döntést 
járja körbe részletesen a tanulmány. Elemzésre kerül, hogy milyen politikai és 
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társadalmi berendezkedés tette lehetővé ezt a lépést, és ennek milyen hatása 
volt a bűnözési rátára, az egészségügyi ellátórendszerre, valamint a gazda-
ságra. Kiderül, hogy a szomszédos Argentínában miként követik az uruguayi 
példát. A tanulmány végén a további elemzési lehetőségek jegyében megem-
lítésre kerül néhány érv a magyarországi mintakövetéssel kapcsolatban.

Forrás: https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/februa%CC%81ri-
lapsza%CC%81m-1.pdf

JURA, 25. évfolyam, 2019. 1. szám

Az alkotmányelmélet államfogalmai
Drinóczi Tímea – Petrétei József

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államelméleti alapkutatásához (2016–
2018) kapcsolódva a tanulmány célja az alkotmányelmélet államfogalma-
inak vizsgálata. Az alkotmányelméletnek is témája az állam, mert az állam 
és az alkotmány szorosan összefüggnek és egymást feltételező jelenségek. 
Ezért az alkotmányelmélet államfogalmainak vizsgálódását indokoltnak 
tűnik az állam és az alkotmány meghatározásával, illetve lehetséges ösz-
szekapcsolódásukkal kezdeni, mert ezek mintegy előkérdéseit alkotják 
annak a problematikának, hogy van-e egyáltalán az alkotmányelméletnek 
államfogalma, illetve, ha igen, akkor ennek melyek a főbb jellemzői. Ezzel 
összefüggésben az a kérdés is felvethető, hogy az alkotmányelmélet állam-
fogalma adott államhoz kapcsolódva, annak alkotmányából nyerhető-e ki 
vagy általában létezik az alkotmányelméletnek államfogalma. Bár az alkot-
mányelmélet tárgya nem az állam, hanem az alkotmány, de az alkotmány 
megismerése és megértése érdekében az államnak is jelentősége van.

Gondolatok a kriminalisztika elméleti rendszeréről
Hautzinger Zoltán

A bűnüldözéshez, bűnügyi felderítéshez és vizsgálathoz kapcsolódó ismereta-
nyag a kriminalisztika tudománnyá válásától kezdve folyamatosan bővülő és 
fejlődő területként szerepel mind a jogtudományi, mind a rendészettudományi 
képzésben. Mindkét képzési terület esetében megállapítható, hogy a tantárgy 
művelése hagyományosan szerves része az egyes tanterveknek, de jelentős 

https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/februa%CC%81ri-lapsza%CC%81m-1.pdf
https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2021/02/februa%CC%81ri-lapsza%CC%81m-1.pdf
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különbség mutatkozik a tananyag tematikájának és mélységének kialakítása 
és oktatása terén. Amíg a jogtudományi felsőoktatásban – akár az osztatlan 
mesterképzésben, akár a jogi szakokleveles vagy szakjogászi továbbképzések 
során – a tradicionális jogászi hivatásokhoz mérten kell törekedni az egyes tan-
tárgyi követelmények meghatározására, addig a rendészettudományi képzés-
ben jóval részletesebb, a kriminalisztikai eszközök és módszerek elsajátítását 
szem előtt tartva, a szükséges informatikai rendszerek mellérendelésével, ki-
fejezetten praxisorientált szemlélettel kell a szóban forgó ismereteket oktatni.

A víz büntetőjogi védelmének egyes kérdései
Kőhalmi László

Az emberi élet egyik alapfeltétele a tiszta 
víz. Az ember élelem nélkül – egészség-
károsodás veszélyével ugyan, de – akár 
hetekig is kibírja, míg ivóvíz nélkül 
csak néhány napig. Planétánkon – a de-
mográfiai robbanásból fakadó problé-
mák mellett – a legnagyobb nehézséget 
az emberiség egészséges vízzel való ellá-
tása jelenti. A korai – akár államilag szer-
vezett, akár központi hatalmat nélkülöző 
– társadalmak már gondos figyelmet for-
dítottak a víz védelmére, s lényegében 
ezek az intézkedések tekinthetők a tág 
értelemben vett vízjog „szabályozási” 
előzményeinek. A víz büntetőjog álta-
li védelme már egyes ókori civilizációk 
szabályrendszerében is megfigyelhető, 
de globális szinten a szabályozási ára-
dat az 1980-as évektől indult meg, részben a környezetjogi jogalkotás ak-
tivizálódása révén. A tanulmányban felvázolásra került néhány olyan, a víz 
büntetőjogi védelmével kapcsolatos kérdéskör, mely nehézséget jelenthet 
a jogalkotók és a jogalkalmazók számára.

Forrás: https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2019_1.pdf

https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2019_1.pdf
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ÁPRILISI ELŐZETES

Az áprilisi lapszámba tervezett cikkek:

Czér Polla – Túri Gergő – Kaposvári Csilla – Horváth Krisztián – Far-
kas Borbás Fanni: A társadalmi hatáskötvények szerepe a bűnismétlés 
megelőzését célzó programok finanszírozásában

Csizner Zoltán: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának titkos felderítést 
érintő ítélkezési gyakorlata

Kovács Edina – Süvegh Gábor: Befolyásoltságot okozó szerek a gépjár-
művezetésben – biológiai minták igazságügyi szakértői vizsgálatainak ta-
pasztalatai

Nagy Richárd – Vári Vince: Új irányok a vagyonvisszaszerzésben

Rompos Éva – Baráth Noémi Emőke – Bellavics Zsóka Mária – Lohner 
Klaudia – Haller József: A „bika drog” rendészeti neurobiológiája

Sikó Ildikó – Danielisz Béla: Bűnözési szorongástól a klímafélelemig

Szakos Judit – Szádeczky Tamás: Gamification, mint tehetséggondozási 
eszköz a közszolgálati oktatásban – a kiberverseny példája

Tihanyi Miklós: Rendőri intézkedésekkel szembeni panasz jogintézményé-
nek fejlődése és aktuális kérdései

Tőzsér Erzsébet: A rendőrségi parancsnoki gondoskodás, mint servant le-
adership
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A tavasz első hónapjának beköszöntével remélhetőleg új lendületet kapunk 
feladataink elvégzéséhez, az előttünk álló nehézségek leküzdéséhez. A kö-
telességek teljesítése mellett azonban jó néha kikapcsolódni, ehhez kívá-
nunk márciusi számunkban is hasznos és érdekes hírekkel, információkkal, 
olvasnivalóval szolgálni. Hírlevelünkhöz jó szórakozást kívánunk!
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