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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
„A flow-élmény az elme működésének egy olyan állapota,
melynek során az ember teljesen elmerül abban, amit éppen csinál,
amitől örömmel töltődik fel, abban teljesen feloldódik,
minden más eltörpül mellette, bármi áron folytatni törekszik.”
Mérő László
A pozitív filozófia fogalmát előszőr a Széchenyi-díjas magyar-amerikai, idén
októberben elhunyt Csíkszentmihályi Mihály fogalmazta meg. A kutató-professzor szerint a flow-élmény egy olyan, a motivációt a maximumig fokozó, teljes összpontosítással párosuló élmény, amelynek során az ember képes kizárólag egyetlen dologra figyelni, és a legjobb teljesítmény érdekében
megfelelő módon átélni saját érzelmeit. A flow-élmény nem más, mint hogy
ösztönösen, szinte kitörő örömöt érzünk egy feladat megoldása közben. Boldogságkutatónak is hívták, mert már fiatalon kereste a választ arra, hogy vajon mi a feltétele a teljes életnek, az igazi boldogságnak. Ha olyanok vesznek
körbe bennünket, akik igazán szeretnek, ha a munkánk valódi megelégedéssel tölt el, a kihívások, feladatok motiválnak, az újabb és újabb megoldás felé
ösztönöznek, közel járunk a boldogsághoz. Nagy valószínűséggel a hazai tudományos élet elismert szakemberei, de akár a tudóspalánták nagy része is –
remélhetőleg - átélte már tudományos munkája során a „flow-élményt”, még
ha nem is tudatosult benne igazán. Közeledik a karácsony, a szeretet, a béke
időszaka, amikor igazán minden okunk megvan rá, hogy boldogok legyünk,
de milyen nagyszerű, ha a munkával töltött hétköznapok is képesek örömmel
eltölteni bennünket. A két „boldogság-élményt” semmi esetre sem szabad ös�szekeverni, de igazán szerencsések vagyunk, ha mindkettőben van részünk.
Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Belügyi Szemle Nívódíj átadása a Belügyi Tudományos Tanács Tudomány
ünnepe záró rendezvényének eseményén
2021. november 26-án a Belügyi Tudományos Tanács ülésén, a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 belügyi fejezet ünnepélyes zárása alkalmával került
átadásra első alkalommal a Belügyi Szemle szerkesztőbizottsága által, hagyományteremtő szándékkal alapított Publikációs Nívódíj. Az elismerést két
kategóriában ítélték oda a legjobbnak tartott tanulmánynak. A Szerkesztőbizottság a tudományos, a Szakmai Tanácsadó Testület a szakmai témakörben értékelte a szaklektorok véleménye alapján a díjazott műveket. Tudományos kategóriában Amberg Erzsébet és Pallagi Anikó által társszerzőségben
írt „Mire jó a büntetőjog? - Célszerűségi megfontolások kontra ultima ratio”
című tanulmány, szakmai kategóriában Christián László és Erdős Ákos által társszerzőségben írt „Vészharang és jubileum? - A rendészeti felsőoktatás
kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei”
című tanulmány részesült. Gárdonyi Gergely „Az állóképes arcképazonosítás
Magyarországon” című tanulmánya szakmai kategóriában Publikációs Nívódíj oklevél elismerésben részesült. A díjakat dr. Felkai László államtitkár, a
Belügyi Szemle Szerkesztőbizottságának elnöke adta át.
Jövőre hetvenéves a Belügyi Szemle
Megkezdődtek az előkészületi munkálatok a Belügyi Szemle hetvenéves jubileumára. Szerkesztőségünk feltett szándéka, hogy méltóképpen emlékezzen
meg e neves évfordulóról. Igyekszünk megmozgatni a tudományos élet azon
neves képviselőit, akik valamilyen módon kötöttek, kapcsolódtak a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóiratához az elmúlt hetven év során.
Többek között ünnepélyes eseménysorozattal, kiállítással is készülünk.
Neves születésnapok
Szerkesztőbizottságunk két kiváló professzora prof. dr. Tóth Mihály a 70.,
Herke Csongor professzor az 50. születésnapját ünnepli december hónapban.
Ezúton kívánunk jó egészséget és további szakmai sikereket mindkettőjüknek!
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NAV-híradó
Szja-visszatérítés: beindultak az adathalászok
Sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér adatokat a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal adó-visszatérítés céljából.
Újra felbukkantak a csaló e-mailek, amelyekben adathalászok próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait a NAV nevében. Erre senki semmilyen
választ ne küldjön! Ahogy azt már több tájékoztatóban is hangsúlyoztuk, az
szja-visszatérítéshez szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy postai cím)
kizárólag a VISSZADO nevű nyilatkozatban várjuk. Ehhez a nav.gov.hu
Szja-visszatérítés felületét kell használni. Az online kitöltés KAÜ-azonosításhoz (Ügyfélkapu, e-személyi vagy részleges kódú telefonos azonosítás)
kötött. Az Általános Nyomtatványkitöltővel készített vagy a papíralapú változatban sem kell semmilyen bizalmas kódot megadni.
Másfél milliárdot csaltak a szeszes italokon
A NAV egy Kiskőrösről irányított, szeszes itallal kereskedő bűnszervezetet
számolt fel. A banda több százezer liter áfacsalt alkoholt hozott forgalomba,
összesen több mint másfél milliárdos kárt okozva a költségvetésnek. A gyanúsítottak Lengyelországból származó sörrel és jellemzően szlovák cégeken
keresztül beszámlázott minőségi alkoholtermékekkel kereskedtek. Az italokat folyamatosan cserélt, strómanok vezette bukó cégeken futtatták át fiktív
számlákkal, majd nagykereskedőknek értékesítették. Ezzel a módszerrel több
mint 1,6 milliárd forint áfát és népegészségügyi termékadót csaltak el. Az akcióban több mint száz pénzügyi nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett
részt. Az ország huszonöt pontján foglaltak le bizonyítékokat, tizennégy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, a bűncselekménnyel okozott kár megtérülésére hat ingatlant zároltak.
A bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személyek akár húsz év szabadságvesztéssel is büntethetők. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség indítványára a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a négy őrizetben lévő gyanúsított
letartóztatását.
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90 milliós ékszerszállítmány Röszkén
A pénzügyőrök egy német autót ellenőriztek Röszkén. A sofőr nem jelentettek
be vám- és adóköteles árut, de a járművet tüzetesen is átvizsgálták. A kocsi
padlólemezét házilag átalakították, ahonnan több mint ezer ékszer (karkötő,
medál, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc) került elő. Az ékszerszállítmány értéke az
előzetes szakértői vélemény szerint megközelíti a 90 millió forintot. Az árut
lefoglalták, költségvetési csalás miatt feljelentést tettek, valamint több mint
tizenhárommillió forint bírságot is kiszabtak.
100 milliós cigifogás Nyíregyházán
A NAV munkatársai egy nyíregyházi ellenőrzésen figyeltek fel egy szlovák
mikrobuszra. A sofőr gyanúsan viselkedett, ezért átvizsgálták a járművet. A
raktérben lévő autógumik mögött fekete nejlonba csomagolt dobozokban
mintegy 73 ezer doboz adózatlan cigarettára bukkantak. A csaknem 100 millió forintot érő dohányterméket és a kisbuszt lefoglalták, a sofőr ellen pedig
feljelentést tettek.
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A Drogkutató Intézet hírei
Megjelent a Magyar Drogfigyelő folyóirat legújabb száma. Dr. Szabó Írisz
„Az új szintetikus kábítószerek világméretű járványa 3. rész– Szintetikus kannabinoidok” című összefoglaló tanulmányában járja körül a sorozat harmadik részeként a szintetikus kannabinoidok témakörét, ismertetve megjelenésük okát, dinamikáját, illetve az általuk okozott egészségügyi veszélyeket és
károkat. A sorozat befejező, „Az új szintetikus kábítószerek világméretű járványa 4. rész– Szintetikus depresszánsok” című tanulmányában pedig Humli Viktória tárja elénk a szintetikus depresszánsok világát, szintén bemutatva előfordulásokat és a fogyasztásuk által hordozott veszélyeket. Az Ünnepi
tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére című kötetben jelent meg
a „THC vagy CBD? Izgalmas jogi kérdések a French Bulldog-ügy margójára” című tanulmány Karsai Krisztina szerzőségével, amely a French Bulldog
üzlethelységben 2020. szeptember 10-én történt rendőrségi razziát vizsgálja
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a kannabidiol-termékek jogi és büntetőjogi megítélésének szempontjából az
uniós jogi szabályozásokra is kitérve. Dr. Szabó Írisz szerzőségével a tanulmányból íródott recenzió szintén az októberi Magyar Drogfigyelőben olvasható.
A Magyar Drogfigyelő aktuális lapszáma itt olvasható:
https://drogkutato.hu/drogfigyelo
Drogradar
A „Drogradar” rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kapcsolatos magyar és a nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el a
Belügyi Szemle olvasói számára.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrök szeptember 29-én és 30-án 9 helyszínen intézkedtek kábítószer-terjesztés és -fogyasztás ügyében és 3 férfit vettek őrizetbe, másik 6 ellen pedig eljárást indítottak. Pomázon és Budapesten
kábítószer-terjesztő hálózat tagjait fogták el a szentendrei nyomozók szeptember 28-án. A Cannabis sativa Moby Dicknek keresztelt fajtájára bukkantak a szegedi nyomozók egy testvérpár Csongrád-Csanád megyei ingatlanján.
A NAV munkatársai hívták fel a rendőrség figyelmét egy gyanús csomagra,
mely Hollandiából érkezett a 24 éves V. Bálint lakására Monorra és kiderült,
hogy új pszichoaktív szereket tartalmazott. Szeptember 29-én kokaint árusító dílerek tagjait fogták el a rendőrök a TEK segítségével a Budapesten. Az
ORFK a NAV-val együttműködve kéthetes razziát tartott, melynek eredményeként több, mint 500 tő kannabisznövényt, 8.7 kg amfetamint, 8000 tablettányi hamis gyógyszert és további ampullákat, krémeket foglaltak le. 300 tős
kannabisz-termesztő helyre bukkantak a rendőrök Csépa külterületén egy nádas környékén. Három külföldi férfit vettek őrizetbe 2021. szeptember 30-án
egy óbudai társasházban, akik birtokában összesen 90 kg marihuánát találtak.
Egy 25 éves férfit állítottak elő a rendőrök 2021. október 4-én Balatonalmádiban, akinek a birtokában közel 400 g speed port, 2 db extasy tablettát és 3 g
marihuánát találtak. Az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak tartottak
drogprevenciós előadást a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi vezetője. Október 16-án előállítottak egy szombathelyi férfit, aki debreceni albérletében új pszichoaktív anyaggal kereskedett. Egy angyalföldi telephelyen
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konténerekbe rejette az amfetamint az a 3 férfi, akiket október 12-én fogott el
a rendőrség. Két helyszínen összesen 22 tő különböző fejlettségű kannabisznövényt foglaltak le a nyomozók október 19-én Jánoshalmán. Fóliasátorban
termesztett kannabiszt egy 44 éves szolnoki férfi, akinek ültetvényét a hatóságok botanikus szakértő bevonásával számolták fel.
Európában, megjelent az EMCDDA új gyakorlati kézikönyve, amely gyakorlati tanácsokat kínál a kábítószer-kereslet csökkentésének területén dolgozó szakemberek számára. Az EMCDDA új elemzéséből kiderül, hogy Európának jobban fel kell készülnie az Afganisztánból érkező metamfetaminra.
Míg a dohányzás és az alkoholfogyasztás csökkent, a kannabiszhasználat 9%os növekedést mutatott Németország legfrissebb kábítószer-jelentése szerint.
A londoni drogbanda vezetője, Tiago Thomaz De-Lima titkosított csevegőszolgáltatást használt a több kg kokain, MDMA és a kristályos metamfetamin nagykereskedelméhez. Az EMCDDA október 18-án megjelent új útmutató-gyűjteménye a használati mintákra, az ártalmakra, a beállításokra és a
kiszolgáltatott csoportokra összpontosít.
Amerikában, a News Herald legújabb cikke szerint az Amerikai Szövetségi
Hivatal kijelentette, hogy példátlan mennyiségben foglaltak le illegális tablettákat minden amerikai államban. A Snapchat új eszközöket és forrásokat
vezetett be annak megakadályozására, hogy a fiatal felhasználók a platformon keresztül illegális anyagokat vásároljanak. A kanadai kannabisz-termelő
vállalat, a Tilray nettó vesztesége 34,6 millió dollárra nőtt az elmúlt negyedévben, ami több, mint 60%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Rekordmagas, összesen 96 779 kábítószer-túladagolásban bekövetkezett haláleset
történt 2020 márciusa és 2021 márciusa között az USA-ban, ami 29,6%-os
növekedést jelent az előző évhez képest. Egy kanadai tanulmány megállapította, hogy a táv-orvoslásban használt metadonkezelés a betegek jobb megtartásával jár együtt. A The Washington Post birtokába került dokumentumok
szerint egy új, névtelen Facebook-bejelentő pénteken feljelentést tett a cég
ellen. A panasz szerint a Facebook lehetővé tett egyes bűncselekményeket,
például a csoportokon belüli kábítószer-kereskedelmet. Három évvel azután,
hogy a szövetségi törvények eltávolították a delta-8 THC néven ismert marihuánakivonatot a szabályozott anyagok országos listájáról, a texasi egészségügyi tisztviselők felvették a saját illegális kábítószer listájukra.
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Ázsiában, október 2-án szombaton a Kábítószer-ellenőrzési Iroda (NCB) egy
rave party-n akciózott Mumbaiban. Összesen 8 embert vettek őrizetbe, köztük egy bollywoodi szupersztárt is.
Továbbra is lehet pályázni
A Drogkutató Intézet közös gondolkodásra hívja mindazon tudományterületek és szakmai közösségek kutatóit, hallgatóit, illetve szakembereit, akik
tudásukkal, ismereteikkel, tapasztalataikkal hozzá kívánnak járulni a droghasználat társadalmi jelenségének minél átfogóbb megismeréséhez. A teljes
pályázati anyag megtalálható a Drogkutató Intézet honlapján.
https://drogkutato.hu/cikkek/publikacios-palyazati-felhivas
Drogkutatás 2021 – Bemutatkozik az Interdiszciplináris Drogszemle
November 30-án a Drogkutató Intézet szervezésében került megrendezésre
a Drogkutatás 2021 – Bemutatkozik az Interdiszciplináris Drogszemle elnevezésű konferencia, melyen bemutatkozott első számával az Interdiszciplináris Drogszemle folyóirat.
Bemutatkozik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (2. rész)
Ahogyan azt novemberi hírlevelünkben ígértük, folytatjuk a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bemutatását. Ezúttal a Nyomozó Főosztály és a Felderítő Főosztály tevékenységét ismertetjük.
Nyomozó Főosztály (továbbiakban: NYFO)
A KR NNI NYFO egyik osztálya kiemelt erőszakos bűncselekmények felderítését végzi, tevékenységi körébe tartozik a közbiztonság -, nemi erkölcs -,
szabadság, emberi méltóság -, az élet, testi épség -, állam elleni bűncselekmények, valamint a fegyveres rablás kiemelt eseteinek nyomozása. Egy másik osztályuk elsődleges feladata a kiemelt vagyon elleni bűncselekmények
felderítése és a büntetőeljárás lefolytatása, különös tekintettel a nemzetközi
érintettségű ügyekre. A főosztály nyomozói a nemzeti örökség kiemelkedő
jelentőségű kulturális javait érintő és a szervezett bűnözéssel is összefüggő
bűncselekmények kapcsán is hatékonyan lépnek fel. A Főosztály eljár a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
között a szervezett bűnözés megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó információk cseréjéről aláírt Egyetértési Nyilatkozat alapján elsősorban az ún.
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eurázsiai vonatkozású bűnügyekben az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi
Nyomozó Irodája (FBI) magyarországi képviselőivel történő szoros együttműködésben. Új egysége, az idén alakult Gépjárműbűnözés Elleni Osztály,
nemzetközi, szervezett gépjárműbűnözés ellen hírszerző és koordinációs tevékenységet folytat. Koordinálja a több megyét, illetve országot érintő gépjárműbűnözéssel összefüggő nyomozásokat.
Felderítő Főosztály (továbbiakban: FFO)
A Főosztályhoz tartozó Bűnszervezetek Elleni Osztály feladata a több megyét, illetve nemzetközi dimenziókat érintő súlyos bűncselekményeket elkövető szervezett bűnözői csoportok feltérképezése, bomlasztása, felszámolása,
így a szervezett bűnözői csoport vezetői és tagjai által elkövetett bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, és ezen személyekkel szembeni büntetőeljárások eredményes lefolytatása. Külön kiemelendő a fegyver
és robbanóanyagok illegális kereskedelmének felszámolása érdekében folytatott tevékenység. A nemzetközi vonatkozású emberkereskedelem, kerítés
és a kitartottság, valamint az emberi test tiltott felhasználása tényállásokkal
összefüggő bűncselekmények tekintetében is folytat eljárásokat a főosztályhoz tartozó, 2021. 01.01-től önálló osztályként működő Emberkereskedelem
Elleni Osztály, valamint ezen tárgykörök kapcsán képviseli Magyarországot
az uniós és nemzetközi bűnüldözési szervezetekben. A Pénz és Bankkártya
Hamisítás Elleni Osztály pénzhamisítás vonatkozásában az euro és dollár
bankjegyek hamisításának felderítésével, nyomozásával foglalkozik, azonban a törvényes hazai fizetőeszköz védelmére is nagy hangsúlyt fektet. Szoros
kapcsolatot tart fenn a Magyar Nemzeti Bank ezen területen dolgozó munkatársaival, akiken keresztül naprakész információkkal rendelkezik a bankjegyhamisítás aktuális helyzetéről. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vis�szaélés bűncselekmények vonatkozásában elsősorban azon ügyekre helyezi
a hangsúlyt, ahol az elkövetők az ügyfelek bankkártya adatait megszerezve
azokról hamis bankkártyát készítenek. Ezeket a visszaéléseket jellemző módon szervezett bűnözői csoportok követik el, mely kapcsán Magyarország elsősorban az adatszerzés helyeként jön számításba, míg a konkrét készpénzfelvétel az amerikai kontinensen realizálódik.
A Humán Hírszerzési Osztály felállításával és hatékony alkalmazásával a tervek szerint elő lehet segíteni a KR NNI egységeinél folyamatban lévő bűnügyek
felderítését, az ismeretlen helyen tartózkodó terheltek felkutatását, elfogását.

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

12

III. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hírei
Plenáris ülést tartott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Rendkívül izgalmas témákat tárgyalt meg, dr. Hatala József elnöklésével legutóbbi ülésén a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT). Egyebek mellett részletes tájékoztató hangzott el a büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységéről, azon belül is két, az NBT által is támogatott népszerű programról.
Egyfelől igen szép eredményei vannak a megoldásfókuszú konfliktuskezelés
programjainak, illetve a különféle művészetterápiás foglalkozásoknak, amelyeket a jövőben is, ha lehet még intenzívebben folytatnak. A Tanács tagjai
tájékoztatást kaptak a közneveléssel kapcsolatos prevenciós intézkedésekről,
az elmúlt egy év tapasztalatai alapján messzemenően beváltotta az iskolaőrség a hozzáfűzött elvárásokat.
Örömteli, hogy nagyságrendekkel csökkent az iskolákban a pszichikai, verbális és a fizikai erőszak, visszaszorulóban az agresszió, javult az általános
fegyelem és morál. Végezetül az IM - Igazságügyi Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes - Államtitkárság adott tájékoztatást az áldozatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb feladatokról, eredményekről és a jövőbeni tervekről.

A DECEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Haller József – Petőfi Attila – Mészáros Kristóf A profilozás könnyűségéről és nehézségéről – egy perspektívikus megközelítés” című cikkéből kiderül, hogy Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amelynek saját,
eredeti bűnözői profilalkotási eljárása van, jelenlegi ismereteink szerint két
további ország mellett. A tanulmány egy tág perspektívában vizsgálja meg
a címben foglaltakat, mintegy alapot teremtve a következő, részletkérdéseket kifejtő tanulmányok számára, amelyek a Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológia Tanszéke és Kutatóműhelye által szervezett konferencia
előadásaiból születtek.
Lehoczki Ágnes – Ronyecz Csaba „Emberölés nyomozói szemmel és a pszichológiai profilalkotás – esettanulmánya” a pszichológiai profilalkotás módszerét mutatja be egy 2004. november 16-án történt, és azóta megoldott kettős
emberölési ügyön. Leírja a pszichológiai profil elkészülésének strukturált folyamatát, annak egymásra épülő lépcsőit, majd ezeket a fázisokat alkalmazza
a megtörtént és részletesen leírt bűncselekményre vetítve.
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Gárdonyi Gergely „Profilalkotás a bűnügyi helyszínen – a gyakorló szakember szemével” című tanulmánya a kriminalisztikai ismeretek és tapasztalatok révén a gyakorló szakember szemével mutatja be és rendszerezi a profilalkotást segítő körülményeket a hazai környezetben, valamint felhívja a
figyelmet azokra a pontokra, ahol további fejlesztési lehetőségek adódnak az
e területen kutatók számára, és olyan veszélyes jelekre koncentrál, amelyek a
nem szakszerűen lefolytatott szemle (és annak dokumentációja) révén téves
irányba vihetik a profilalkotó tevékenységet.
Lohner Klaudia „Profilalkotás – kutatásokon át a helyszíni szemléig” címet viselő tanulmányának célja, hogy rávilágítson arra, hogy a tudományos
megalapozottság, a széleskörű elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalat,
szakértelem egyaránt nélkülözhetetlen elemei egy működőképes profilelemzési eljárás kidolgozásának és azzal összefüggő kutatásoknak.
Hermann Zsombor „Mentális zavarok és klinikai profilozás új szemszögből – a pszichopatológia hálózati megközelítése” című cikkéből kiderül,
hogy a pszichopatológia hálózati megközelítése egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, amit jól mutat, hogy az elmúlt években exponenciálisan
növekedett a megjelent tanulmányok száma. Alternatív választ ad pszichopatológia egyik alapkérdésére: miért van az, hogy bizonyos tünetek jellemzően együtt jelennek meg és egymáshoz sokkal inkább kapcsolódnak, mint
egyéb tünetekhez?
Ránki Sára „Nyelvi profilalkotás” címen megjelent tanulmánya a nyelvi
profilalkotásról szól. Egészen pontosan arról, hogy mit jelent a nyelvi profilalkotás, milyen nyelvészeti elméleti és módszertani alapokra épül, és hogy
milyen igazságügyi területeken lehet alkalmazni.
Balatonyi László – Reich Gyula – Jancsó Béla – Nagy Zsuzsanna – Buzás
Kálmán – Tóth László „Fenntartható települési vízgazdálkodás, jövőkép a
települések részére” címet viselő tanulmánya bemutatja az integrált települési vízgazdálkodási terv tartalmát, elkészítésének módszertani szempontjait, és lehetséges jövőjét.
Böröcz Miklós „Az európai IT-biztonság jelenlegi kihívásai” című cikke
felhívja a figyelmet, hogy a COVID-19 világjárvány ráébresztett bennünket
arra, hogy egy ilyen agresszíven terjedő fertőzéssel szemben nemcsak egészségügyi szempontból vagyunk kiszolgáltatottak ebben a globalizált világban,
hanem a terjedés visszaszorítására bevezetett otthoni munkavégzésből fakadó kihívások tekintetében is.
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Paksi Petró Csilla - Stréhli Georgina „Coaching szemléletű fejlesztés a közszolgálatban - Jó gyakorlatok, fejlesztési potenciálok a rendvédelemben és
a közigazgatásban” címet viselő tanulmányból megtudhatjuk, hogy a közszolgálati vezetőkkel szembeni elvárások és mindennapi kihívásaik kimagaslóan komplexek. A vezetői pálya során számos olyan megpróbáltatás merül
fel, melyre nem lehet sztenderd válaszokat adni. Az egyéni problémák egyéni
megoldásokat igényelnek.
Urbanovics Anna – Sasvári Péter „Tudományos láthatóság vizsgálata a
rendészettudomány esetében” című cikk a nemzetközi tudományos versenyképességet méri a rendészettudományi profillal rendelkező intézmények körében. A nemzetközi tudományos szemléletváltásba jól illeszkedik az egyre
kiéleződő verseny, mind a kutatók egyéni, mind az intézmények és országok
szintjén. A nemzetközi tudományos szemléletváltás legjelentősebb folyamata
a tudományos munka „piacosodása”, melynek keretében a szerzők megélhetésüket kötik a kutatómunkához.
Korinek László – Finszter Géza szerkesztésében megjelenő negyedik Nemzetközi Rendészeti Figyelő a rendészeti igazgatás és a bűnüldözés több területéről
villant fel a nemzetközi méretekben is érdeklődést kiváltó kutatási eredményeket.
E havi könyvrecenziónkban Christián László mutatja be a „Magyar Rendészet:
A rendészeti felsőoktatás 50 éve” című ünnepi különszámot. A különszám a rendészeti felsőoktatás 50 éves fennállásának alkalmából szervezett ünnepségsorozatra készült el abból a célból, hogy a hiteles áttekintést adjon az elmúlt fél évszázadról, olyan szerzők révén, akik kulcsszereplői voltak ennek az időszaknak.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa online konferenciát rendezett
A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa online konferenciát rendezett
„Rendészeti együttműködés – Mesterséges Intelligencia, Kiberbiztonság, Digitalizálás, Adat- és információcsere” címmel, 2021. november 10-én. A konferencia meghívott előadói bemutatták a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájához kapcsolódó koordinációs, biztonságfókuszú kutatási
és feladatellátási tevékenységeiket, kiemelt figyelmet fordítva a nagy, átfogó
tématerületek, fejlesztési irányok és módszertanok jelentőségére.
Forrás: https://bv.gov.hu/hu/intezetek/bvszervezet/hirek/4579
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A Rendőrmúzeum megújult kiállításai
A Rendőrmúzeum 2020-2021 folyamán belső megújuláson ment keresztül.
Az 1999-től nyilvános, mindenki számára megtekinthető két állandó kiállítás (magyar rendőrség-történet; kriminalisztika) tartalmában és kinézetében
az elmúlt húsz esztendő alatt nem történt számottevő változás, ugyanakkor
az egyes tárolóelemek elhasználtsága, nehézkes mozgatása és idejétmúltsága
miatt szükségessé vált az installációk modern kiállítástechnikai szempontoknak megfelelő felújítása.
A civil látogatók mellett a szakmabeliek, elsősorban a rendőrhallgatók is
megtalálhatják számításaikat az új kiállításban, amelynek 2020. november
4-ei megnyitóján prof. dr. Sallai János r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tanszékvezető tanára beszédében így fogalmazott: „Miként a többi múzeumnak, úgy ennek is legfőbb funkciója, hogy neveljen, oktasson, élményt adjon és inspiráljon.”
Bővebben honlapunkon olvashatnak a megújult Rendőrmúzeumról.
„Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz.” Az idei Magyar Tudomány Ünnepe
A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatával immár 18 éve megteremtette egy széles körhöz szóló, tudomány-népszerűsítő program intézményes kereteit. Az MTÜ a tudományos
gondolkodás, az új kutatási eredmények megismertetésének legnagyobb és
legrangosabb hazai fóruma. A rendezvénysorozat egyfajta seregszemléje
az Akadémia 18 ezer fős köztestületének, amelynek képviselői – idén az aktuális járványhelyzethez igazodó szabályok betartásával és online is közvetített – előadásokon számoltak be eredményeikről, tették érthetőbbé az átlagember számára a sokszor valóban bonyolult összefüggéseket.
A rendezvénysorozat eseményei az alábbi linken megjelent programfüzetben nyomon követhetőek. A Magyar Tudományos Akadémia You Tube csatornáján keresztül nyomon az előadások visszanézhetők.
Forrás: https://mta.hu/data/dokumentumok/Magyar%20Tudomany%20Unnepe/2021/programfuzet_MTU-2021_08.pdf
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A 21. század infokommunikációs kihívásai
Az infokommunikációról tartottak konferenciát a Stefánia Palotában. Fekete
Károly ezredes, az NKE HHK Híradó Tanszék vezetője a gróf Eszterházy Mihály teremben elmondott köszöntőjében kiemelte: a konferencián huszonnégy,
aktuális kihívásokat megjelenítő előadást hallgathattak meg a jelenlévők. Az
előadások sorát az NKE HHK Elektronikai Hadviselés Tanszékének egyetemi tanára, Kovács László dandártábornok nyitotta meg, aki nagyvonalakban
bemutatta a Magyar Honvédség kiberképességeit a korábbi támadások és az
átalakult műveleti terek tükrében. A 2021-es Új Nemzeti Katonai Stratégiát
ismertetve a Magyar Honvédség Parancsnokságának haderőnemi szemlélője
felhívta a figyelmet a honvédség kibervédelem szempontjából kiemelkedően
fontos szerepére.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/11/a-21-szazad-infokommunikacios-kihivasai

BIZTONSÁGI KISOKOS
Óvatosan a Facebook hirdetésekkel!
Egyre gyakrabban találkozhatnak magyar felhasználók is olyan hirdetésekkel
a Facebook közösségi platformon, amelyek hivatalos áruházláncok (Amazon,
eMAG stb.) nevében kínálnak rendkívüli akciókat, kattintás esetén azonban
valójában adathalász, vagy egyéb káros tevékenységet végző oldalra irányítják át a felhasználókat. Nem ritkán az is előfordul, hogy „extra” kedvezményért cserébe, egy bizonyos összegű partneri szerződés kitöltését kérik az áldozatoktól, amelyhez meg kell adni a bankkártyaadatokat.
Miről ismerhető fel egy csaló Facebook hirdetés?
● Kezdjük is egy aranyszabállyal, miszerint, ha egy ajánlat túl szép ahhoz,
hogy igaz legyen, az nagy valószínűséggel nem is az. Bár léteznek akciós időszakok és szezonvégi leértékelések, a 99%-os akció azért lássuk be,
nem túl reális.
● Ellenőrizzük a hirdetőt, de ne úgy, hogy rákattintunk a hirdetésre, hanem manuálisan keressünk rá a böngészőben! Egy kis keresgélés után hamar rájöhetünk, hogy a például a képen szereplő Amazon Hungary valójában nem is létezik.
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● Olvassuk el a kommenteket! Ilyen esetekben a hirdetés alatt szereplő hozzászólások nem csak viccesek, de igen árulkodóak is lehetnek. Az első, ami
gyanakvásra adhat okot, hogy egy magyar felhasználóknak szóló hirdetéshez,
kizárólag külföldi felhasználók szólnak hozzá. Bár a fordítóprogramoknak
köszönhetően a külföldi felhasználók egyre ügyesebben fogalmaznak magyarul a kommentekben, mégis feltűnő lehet, hogy csak rövid, tömör ─ és
ami a legfontosabb ─ kizárólag pozitív hozzászólások érkeznek a hirdetéshez. Szintén gyanús lehet, ha a hirdetés alatti hozzászólás-számláló szerint
több komment van, mint amit el tudunk olvasni. Ilyenkor a hirdetés tulajdonosa nagy valószínűséggel elrejti a negatív, leleplező hozzászólásokat.
Mi a teendő, ha hamis Facebook hirdetéssel találkozunk?
● Először is, kerüljük az interakciót, ne kattintsunk, még kíváncsiságból sem!
● Keressük fel a hivatalos webáruházat, majd ott keressünk rá a hirdetésben szereplő termékre és ellenőrizzük, hogy – amennyiben egyáltalán forgalmazzák azt a terméket – valóban akciós-e, és ha igen, mekkora mértékű
leárazásról van szó. Bárminemű eltérés a hivatalos áruház oldalán szereplő
termékadatok és a hirdetésben szereplő információk között, gyanakvásra
ad okot.
● Jelentsük a Facebooknak! Ezt a hirdetés melletti három pontos menü
megnyitásával a „Hirdetés jelentése” opció kiválasztásával tehetjük meg.
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/ovatosan-a-facebook-hirdetesekkel/

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon
Az emberkereskedelem az egész világon egy rendkívül jövedelmező, hatalmas
látenciával bíró, határokat nem ismerő jelenség. A személyi szabadság és emberi méltóság súlyos megsértése, mely rámutat arra, hogy a modern kori rabszolgaság a 21. században tovább virágzik, és emberek millióit tartja rabszolgakörülmények között. Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem egy ősi
probléma, az emberiség még mindig nem tudja kellő hatékonysággal felvenni
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ellene a harcot. Olyan generációkon átívelő szociális nehézségekből táplálkozik, mint a szegénység, egyenlőtlenség, munkanélküliség, iskolázatlanság,
kilátástalanság. Egyre nagyobb méreteket ölt, egyre több formáját különböztetjük meg. A bűncselekmény globalitását mutatja, hogy minden egyes gazdasági ágazatban megjelenik, de leginkább ott, ahol a munkavédelmi előírások hiányosak (pl. mezőgazdasági munka, vendéglátás, építőipar, gyár) vagy
teljesen hiányoznak (pl. otthoni munkavégzés, prostitúció). E bűncselekmény
globalitásával szemben egy ország sem immunis, így az ellene fellépő harc
során egy olyan komplex, összehangolt és határokon átívelő együttműködés
szükséges, ahol az állam, a magánszféra és a civil szervezetek egyaránt jelen
vannak, és közösen veszik fel a harcot ellene.
Szerzők: De Coll Ágnes Ráhel – Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
dr. Tatár Erika – Igazságügyi Minisztérium
Megjelenés éve: 2021.
Kiadó: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/_Az_emberkereskedelem_jelenlegi_
helyzete_Mo-n_BBA-5.4.5_10-2019-00001_projekt..pdf

Az interoperabilitási e-nyomozás a jó állam tükrében
Napjainkban számtalan digitális nyomot hagyunk magunk után, de az állami
szervek, intézmények a közigazgatási tevékenységük során is rengeteg elektronikus adatot rögzítenek az ügyfelekről, azaz rólunk. Ezért is elengedhetetlen
a rendvédelmi oktatásban az e-nyomozási ismeretek elsajátítása, amelynek
keretében a megfogalmazott kriminalisztikai ajánlások alkalmazása elősegítheti a bűncselekmények felderítését és bizonyítását. A nyomozati munka
során nélkülözhetetlenek a közvetlenül, illetve a közvetett módon elérhető
adatbázisok, nyilvántartások tartalmának az ismerete, ugyanis a digitálisan
rögzített adatok felhasználása és elemzése hozzájárulhat a különböző nyomozási verziók felállításához és ellenőrzéséhez, továbbá a sikeres nyomozáshoz. A jövőben a digitális adatbázisok tartalma képezi majd az elektronikus
(kriminalisztikai) profilalkotás alapját, amely nemcsak a bűncselekmények,
illetve az elkövetők felkutatását teszi lehetővé, hanem a bűncselekményekből származó vagyon felderítését is.
Szerző: Nyitrai Endre
Megjelenés éve: 2020
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Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/sorozatok/sub-lege-libertas/az-interoperabilitasie-nyomozas-a-jo-allam-tukreben/

FOLYÓIRATOK
Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények Évf. 9 szám 2 (2021)
Varga Zs. András: Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében
A 21. század elején a vesztfáliai békére visszavezethető szuverenitáson alapuló világrendet a globalizáció néven összefoglalt komoly és hosszú kihívás éri.
Ez nem kizárólag politikaelméleti kérdés, hanem legalább ennyire alkotmányjogi is. Az állam által gyakorolt hatalom és a hatalom gyakorlásának módja
az Európai Unió keretei között is bonyolult. Lényeges ezért, hogy Magyarország ott, ahol hatalma van, vagyis saját állami keretei között hangsúlyozza,
hogy nem azért van magyar alkotmányosság, mert azt egy, az akaratából létrejött, vagy legalábbis hozzájárulásával működő nemzetközi intézmény elismeri, hanem azért van magyar alkotmányosság, mert korábban is volt. Állami szuverenitás nélkül csak intézményi autoritás marad, az alkotmány és az
alkotmányosság elenyészik. Ez ellen szolgál erős eszközül az Alaptörvény.
Az alkotmányos identitás, a mai alkotmányosság normatív összekapcsolása
a Magyarország állami létét végigkísérő történeti alkotmányossággal és az
alkotmányos állami folytonosságot megtestesítő Szent Koronával olyan eszközök, amelyek alkalmasak a szuverenitás védelmére.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/5623

Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta
és a környezeti jogok
Az Emberi Jogok Európai Egyezményét 70 éve fogadták el, ami egyben meghatározza azt is, milyen tárgyi kört fognak át az ott tárgyalt emberi jogok. Az
Egyezmény létrejöttének körülményeit, tartalmát és fontosságát számos forrás
tárgyalja, nem hagyva kétséget afelől, milyen történelmi pillanatban, történelmi alapokra építve volt szükség két évvel az ENSZ hasonló dokumentumát
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követően a regionális megjelenésre is, nagyobb hangsúlyt adva az emberi jogok kérdésének azon a kontinensen, amelyik a legközvetlenebbül volt és maradt abban az időszakban is érintett.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/5624

JANUÁRI ELŐZETES
A januári lapszámba tervezett cikkek:
Baráth Noémi Emőke: Kutatói aranybánya? A Modus Operandi Nyilvántartás kutathatósága
Bellavics Mária Zsóka: Bűnügyi adatgyűjtés és adatfelhasználás a klinikai
profilalkotás tükrében
Herédi István: A kiberbűncselekmények felderítésének nehézségei
Juhász Gyöngyike: A kriminalisztikai célú adatgyűjtés, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás jövője és kutatási lehetőségei
Keszi Tamás & Lohner Klaudia: A hálózatelemzés elmélete és rendőrségi
gyakorlata
Bánáti Tibor: Rendőrségi adatgyűjtés és adatfelhasználás a profilalkotásban
Somogyvári Mihály: A szexuális bűnelkövetők karakterisztikája és kezelési
lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között
Boda Mihály: Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre:
történelmi és kortárs elméletek
Christián László & Erdős Ákos: A rendőri jogalkalmazás társadalmi értékelésének netnográfiai vizsgálata
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Kanyuk Petra Ágnes: Egy be nem váltott remény margójára? – avagy a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés és a migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok jelensége
Füstös Mónika: A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom
összefüggései – szisztematikus szakirodalmi áttekintés a Web of Science
alapján
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ZÁRSZÓ
Az idei év utolsó hírlevelének záró gondolataiban szeretnénk újra megemlíteni, hogy reméljük sikerült jelenkiadványunkkal, az előzőekhez hasonlóan,
érdekes és hasznos információkat nyújtanunk kedves olvasóinknak. A december az advent, a karácsony időszaka, az elcsendesedés, megbékélés ideje.
A 2021. év zárásaként kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új esztendőt!
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