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ELŐSZÓ

„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, 
nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, 

hanem hozzáadni mindig.”
Ottlik	Géza

Kedves Olvasó!

Június	havi	köszöntőnket	Ottlik	Géza	gondolataival	kezdjük,	aki	a	társadalmi,	
tudományos	világban	való	aktív	részvételre	ösztönöz	mindenkit.	Gondolatfü-
zérében	benne	van	a	jövő	alakítása	iránti	vágy,	de	egyben	kiolvasható	belőle	a	
múlt	iránti	tisztelet	is.	Amit	egyszer	jól	megalkottak,	kár	megváltoztatni,	azon-
ban	hozzáadni	érdemes	minden	adandó	alkalommal.	Az	élet	folytonos	válto-
zás,	újabbnál	újabb	kihívások	sora,	amelyre	már	csak	azért	sem	árt	érdemben	
reagálni,	hogy	a	nekünk	legmegfelelőbb	keretek	között	kövessék	egymást	
életünk,	hivatásunk,	szakmánk	eseményei.	

Júniusi	hírlevelünket	olvasva	kiderül,	hogy	a	hazai	tudományos	és	szakmai	élet	
résztvevői	minden	szinten	készek	és	képesek	az	együttműködésre.	A	Nemzeti	
Bűnmegelőzési	Tanács	beszámolójából	megtudhatjuk,	milyen	régóta	működik	
remekül	együtt	a	szervezet	a	Károli	Gáspár	Református	Egyetemmel.	E	havi	
printszámunk	szerzőit	lajstromba	véve	pedig	ismételten	megállapíthatjuk,	
hogy	a	rendészettudománnyal	foglalkozó	szakemberek	fáradságot	nem	kí-
mélve	folytatják	tudományos	kutatásaikat,	keresik	a	szakmai	élet	és	gyakorlat	
működését	segítő	megoldásokat.

Szerkesztőség

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Adomány a körmendi Faludi Ferenc Könyvtárnak

Dr.	Hertelendi	Lajos	r.	alezredes,	a	Belügyi	Szemle	kooperatív	szerkesztője	ez	
év	tavaszán	visszatért	szülővárosába,	Körmendre,	és	elvitte	a	városi	könyvtár-
nak	a	Belügyi	Szemle	lapszámait	három	évre	visszamenőleg.	Wágner	Dávid,	a	
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könyvtár	vezetője	nagy	örömét	fejezte	ki,	és	hálásan	megköszönte	a	felajánlást.	
Körmenden,	a	korábbi	határőrvárosban	korábban	rendészeti	kiképzőközpont	
működött,	most	rendőrtiszthelyettes-képzés	folyik.

Forrás:	https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/04/uj-szakmai-folyoirattal-bovult-a-kormendi-konyv-
tar-kinalata

Az Open Journal Systems rendszer karbantartása

A	Magyar	Tudományos	Akadémia	Könyvtár-	és	Információs	Központtal	fenn-
álló	folyamatos	együttműködésnek	köszönhetően	az	OJS	rendszer	elemeinek	
áttekintése,	frissítése	és	ellenőrzése	során	derült	ki,	hogy	az	OJS	rendszerben	
gmail-es	e-mail	címmel	regisztrálásra	került	felhasználók	részére	a	rendszeren	
belül	megküldésre	került	értesítéseket	a	Gmail	levelező	rendszer	visszauta-
sítja.	A	központtal	történt	egyeztetést	követően	a	Szerkesztőség	munkatársai	
egy	technikai	beállításokat	tartalmazó	tájékoztató	levél	küldésével	orvosolni	
igyekeztek	az	átmeneti	rendszerhibát.

NAV-HÍRADÓ

Baleár-szigeteki nyaralóra és luxusingatlanokra is futotta

Gumiabroncs-kereskedelemmel	foglalkozó	adócsaló	bűnbandát	iktatott	ki	a	
NAV.	A	Komárom-Esztergom	megyei	család	által	létrehozott	céghálózat	több	
mint	400	millió	forint	kárt	okozott	a	költségvetésnek.	Az	elkövetők	vagyonukkal	
felelnek	a	csalásért.	A	bűnszervezet	a	valós	gumiabroncs-kereskedő	társaságok	
alá	külföldi	és	magyar	cégekből	álló	fiktív	céghálót	épített.	A	Kínából	importált	
gumiabroncsokat	ezeken	a	szlovák,	cseh	és	magyar	társaságokon	futtatták	át,	
hogy	elkerüljék	az	adófizetést.	A	Kínából	érkező	áru	jellemzően	Szlovákiában	
és	Csehországban	került	szabad	forgalomba,	majd	időszakosan	váltogatott,	
hazai,	eltűnő	kereskedőkön	keresztül	jutott	el	a	tényleges	értékesítőkhöz.	Ez-
zel	az	értékesítők	azt	a	látszatot	keltették,	mintha	a	kínai	importból	származó	
gumiabroncsokat	Magyarországon	szerezték	volna	be,	hogy	megússzák	az	
áfafizetést.	Amellett,	hogy	ezzel	a	módszerrel	több	mint	400	millió	forint	kárt	
okoztak	a	költségvetésnek,	versenyelőnyt	is	szereztek	a	legálisan	működő	ke-
reskedőkkel	szemben.	A	többszintű	céghálózat	busás	hasznot	termelt.	A	bűn-
szervezet	tagjainak	több	nagy	értékű	ingatlanja	volt,	köztük	egy	félmilliárdot	
érő	nyaraló	a	spanyol	fennhatóság	alá	tartozó	Baleár-szigeteken.	Az	okozott	kár	
megtérülésének	és	a	várható	bírság	fedezetének	biztosítására	a	NAV	nyomozói	
bankszámlákat,	ingatlanokat,	gépjárműveket	zároltak	másfél	milliárd	forint	

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/04/uj-szakmai-folyoirattal-bovult-a-kormendi-konyvtar-kinalat
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/04/uj-szakmai-folyoirattal-bovult-a-kormendi-konyvtar-kinalat
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értékben.	A	NAV	határokon	is	
átnyúló	akcióban	számolta	fel	
a	bűnszervezetet.	A	nyomozók	
IT-szakemberek	és	járőrök	tá-
mogatásával	tartottak	kutatá-
sokat	és	lefoglalásokat	itthon,	
és	külföldi	hatóságok	bevoná-
sával	Szlovákiában,	Spanyolor-
szágban	is	zajlottak	kutatások.	
A	nyomozók	hét	gyanúsítottat	
hallgattak	ki,	akik	közül	öt	főt	
őrizetbe	is	vettek.	A	Tatabányai	

Járásbíróság	a	szökés,	elrejtőzés,	bűnismétlés,	valamint	a	bizonyítás	megnehe-
zítésének	veszélye	miatt	elrendelte	az	őrizetbe	vett	gyanúsítottak	letartózta-
tását.	A	NAV	bűnszervezetben	elkövetett	költségvetési	csalás	és	pénzmosás	
miatt	nyomoz.

Egymilliárd forintot érő hamisítványok

Több	mint	40	ezer	hamis	parfümöt	találtak	a	NAV	munkatársai	egy	Távol-Kelet-
ről	érkező	konténerben.	A	hamisítványok	piaci	értéke	meghaladja	az	egymil-
liárd	forintot.	Elektronikai	szállítmány	elvámolását	kérte	egy	magyar	cég	a	
Nagykanizsai	Vámudvarban.	Az	áruvizsgálaton	a	pénzügyőrök	a	bejelentett	
termékekből	feltűnően	keveset	találtak,	azonban	a	konténer	hátuljában	lévő	
kartondobozokba	különböző	márkájú	(Yves	Saint	Laurent,	Calvin	Klein,	Hugo	
Boss,	Thierry	Mugler,	Armani	stb.),	pontatlan	feliratú	parfümöket	rejtettek.	Az	
előzetes	szakértői	vélemény	szerint	valamennyi	termék	hamisítvány,	amiket	
a	védjegy	tulajdonosainak	engedélye	nélkül	hoztak	forgalomba.	A	több	mint	
egymilliárd	forint	értékű	szállítmányt	a	NAV	munkatársai	lefoglalták.	A	ha-
misított	termékek	kiszűrése	a	piacról	azért	is	fontos,	mert	azok	nemcsak	a	
gazdaság	szereplőinek	okoznak	jelentős	károkat,	hanem	a	vásárlókra	nézve	
is	egészségügyi	kockázatot	jelenthetnek.

A youtuber újra forgat

A	NAV-os lettem	második	részét	már	forgatja	Szecso,	a	népszerű	youtuber.	A	
repülőtéri	szolgálatról	szóló	első	részre	több	mint	330	ezren	voltak	kíváncsiak.	
A	második	rész	hétmillió	szál	lefoglalt	cigaretta	tárolásáról,	elszállításáról	és	
megsemmisítéséről	szól.	A	NAV	legizgalmasabb,	de	talán	kevesek	által	ismert	
munkafolyamatairól	Szecso	további	epizódok	forgatását	is	tervezi,	így	az	ismert	
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youtuber	oldalán	még	idén	láthatók	lesznek	a	pénzügyi	nyomozók,	a	MERKUR	
bevetési	egység	és	a	járőrök	rendkívüli	hétköznapjai.

DROGRADAR

Folyóiratunkban	olvasható	Oláh-Paulon	László	r.	alezredessel,	az	ORFK	Bűnügyi	
Főigazgatóság,	Bűnügyi	Főosztály,	Bűnmegelőzési	Osztály	vezetőjével	készült	
interjúnk	a	rendőrség	bűnmegelőzési	munkájával	kapcsolatban.	Havi	aktuá-
lis	rovatunkban	dr.	Molnár	István	Jenő	PhD	mutatta	be	a	bűnmegelőzés	külön-
féle	aspektusait,	melyben	kitért	arra,	hogy	az	utóbbi	időben	a	bűnmegelőzési	
tevékenységek	során	a	személyes	kompetenciák,	az	érzelmi	intelligencia,	a	re-
ziliencia	és	a	megküzdés	(coping)	képességének	fejlesztése	került	a	fókuszba,	
ami	által	a	drogprevenció	is	hatékonyabban	tudja	elérni	a	célját.	Tóth	Enikő	
cikke	a	zenészek	kábítószer-használatával	foglalkozik,	kitérve	arra,	hogy	ez	a	
jelenség	hogyan	hat	a	mai	fiatalokra.	Ajánló	rovatunkba	Pogácsás	Nóra	cikke	
került,	melynek	címe:	„A megelőzés új irányzatai – Drogprevenciós szabadu-
lószobák”. A	cikkben	három	különböző	szabadulószobát	mutat	be	és	rávilágít	
a	tapasztalati	tanulás	jelentőségére	a	tudásátadás	folyamatában.
Humli	Viktória	„Kannabisz: egészségügyi és társadalmi Válaszok: EMCDDA 

miniútmutató”	címmel	foglalta	össze	a	Kábítószer	és	Kábítószer-függőség	Eu-
rópai	Megfigyelőközpontja	(European	Monitoring	Centre	for	Drugs	and	Drug	
Addiction	–	EMCDDA)	által	megjelentetett	miniútmutatót.	Ebben	a	recenzió-
ban	a	kannabiszhasználattal	és	az	arra	legmegfelelőbb	társadalmi	és	politikai	
válaszokkal	foglalkozunk.	A	lapszám	utolsó	recenziója	Baráth	Noémi	Emőke	
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szociológus,	kriminológus	írása,	amely	Bandura	szociális	tanuláselméletének	
keretei	között	folytatja	–	az	előző	hónapban	megkezdett	sorozatát	–	a	kábító-
szer-függőség	összefüggésének	tárgyalását.

A	folyóirat	áprilisi	lapszáma	az	alábbi	linken	elérhető:	https://drogkutato.hu/
wp-content/uploads/2022/05/Drogfigyelo_2022_aprilis1-2.pdf	

A	„Drogradar”	rovatunkban	heti	rendszerességgel	tekintjük	át	a	kábítószerrel	
kapcsolatos	magyar	és	a	nemzetközi	híreket,	ennek	összegzését	készítettük	el	
a	Belügyi	Szemle	olvasói	számára.

Magyarországon	közel	700	személyt	ellenőriztek	a	budapesti	bulinegyedben	a	
rendőrök	2022.	04.	09-én	éjszaka.	Több	embert	előállítottak	kábítószerrel	kap-
csolatos	bűncselekmény	miatt.	

Papp	Ákos	és	Ágoston-Kostyál	Csilla	a	Mária	Rádió	Függőségről mindenkinek 
című	műsorában	interjút	készített	Erdős	Ákos	kollégánkkal,	aki	addiktológiai	
konzultánsként	a	fiatalok	szerhasználatáról	beszélt.

Egy	friss	felmérés	szerint	a	székelyföldi	iskolákban	a	diákok	már	12–14	éves	ko-
rukban	találkoznak	a	drogokkal,	azelőtt,	hogy	azokról	prevenciós	foglalkozáso-
kon	hallanának.	A	szakemberek	szerint	a	felvilágosítást	előbb	kellene	megtar-
tani,	már	10–12	éves	korban.	A	diákok	szerfogyasztása	nagyon	elterjedt,	ennek	
ellenére	szervezett,	szakmai	kábítószer-fogyasztás	megelőzési	tájékoztatást	csak	
kevesen	kapnak,	azt	is	csak	egy-egy	lelkes	pedagógusuktól.	2020–2021-ben	a	
pandémiás	helyzet	miatt	teljesen	háttérbe	szorultak	az	iskolán	kívüli	tevékeny-
ségek,	köztük	a	drogprevenciós	foglalkozások	is.	Ugyan	online	térben	lett	volna	
lehetőség	felvilágosítást	tartani,	de	a	tanárok	inkább	az	órák	megtartására	és	a	
gyerekek	lelkiállapotára	fókuszáltak.

A	Forbes	beszámolója	alapján	írunk	arról,	hogy	az	amerikai	kannabiszfogyasztók	
körében	végzett	felmérés	szerint	a	rekreációs	marihuána	küszöbön	álló	lega-
lizálása	Németországban	vonzó	lehetőségeket	kínál	az	utazásra	és	a	kereske-
delemre.	A	Németországi	Szociáldemokrata	Párt,	a	Szabad	Demokrata	Párt	és	a	
Zöldek	új	„közlekedési	lámpás”	koalíciós	kormánya	tavaly	év	végén	bejelentet-
te,	hogy	legalizálja	„a	kannabisz	felnőttek	számára	rekreációs	célú	ellenőrzött	
árusítását	engedéllyel	rendelkező	üzletekben”.	Az	országban	már	legalizálták	a	
kannabiszt	gyógyászati	felhasználásra	súlyos	betegek	részére,	míg	a	kis	meny-
nyiségű	marihuána	személyes	birtoklását	dekriminalizálták.

Az	EMCDDA	jelentése	szerint	három	szó	foglalja	össze	Európa	mai	kábítószer-prob-
lémáját:	mindenhol,	mindenben,	mindenkiben.	A	drogok	nagy	mennyiségben	és	

https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/05/Drogfigyelo_2022_aprilis1-2.pdf  
https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/05/Drogfigyelo_2022_aprilis1-2.pdf  
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könnyen	beszerezhetők,	szinte	bármi	lehet	drog,	mivel	a	határvonalak	elmosód-
nak	a	legális	és	a	tiltott	anyagok	között,	és	a	fogyasztás	mindenkit	érinthet,	akár	
közvetlenül,	akár	közvetve.	Ez	a	helyzet	azt	eredményezi,	hogy	az	elkövetkező	
években	a	fokozódó	szerhasználat	és	a	függőség	egyre	nagyobb	problémát	jelent	
majd.	Az	EMCDDA	szerint	bővíteni	szükséges	a	meglévő	erőforrásokat,	amelye-
ket	olyan	prevenciós	programokba	kellene	fektetni,	ami	összekapcsolja	a	kábí-
tószer,	a	mentális	egészség	és	a	szociális	szféra	tudományterületeit.	A	drogokat	
is	új	megvilágításba	kell	helyezni,	mivel	egyre	több	szer	kerül	forgalomba,	ami	
által	az	utcán	heroint	injekciózó	emberek	régi	sztereotípiája	már	nem	tükrözi	a	
valóságot	vagy	a	társadalmaink	előtt	álló	valódi	problémákat.

Idén	már	98	kábítószer-túladagolás	okozta	halálesetet	erősítettek	meg	San	
Franciscoban	–	ezek	legalább	40%-a	fentanilfogyasztáshoz	köthető.	A	kábító-
szer-túladagolásban	elhunyt,	vagy	a	függőségben	szenvedő	gyermekek	csa-
ládjai	indítottak	mozgalmat	annak	érdekében,	hogy	San	Francisco	élhetőbb	
város	legyen,	megszűnjön	az	utcai	drogárusítás,	és	a	városvezetés	kitüntetett	
figyelmet	fordítson	a	gyermek	szerhasználatának	visszaszorítására.	Hétfőtől	
a	belvárosban	elhelyezik	a	Mothers	Against	Drug	Deaths	(Anyák	a	kábítószer	
okozta	halálesetek	ellen)	óriásplakátját,	ami	felhívja	a	figyelmet	San	Francis-
co	túladagolással	kapcsolatos	kábítószer-válságára.	A	plakát	háttere	egy	fotó	a	
Golden	Gate	hídról,	előtérben	pedig	a	Famous	the	world	over	for	our	brains,	be-
auty	and,	now,	our	dirt-cheap	fentanyl!	It’s	time	to	close	open-air	drug	markets	
(Világhírű	az	eszünk	és	szépségünk,	de	most	már	az	olcsó,	mocskos	fentanilunk	
is.	Ideje	bezárni	a	szabadtéri	drogüzleteket)	felirat	olvasható.

A	tálibok	bejelentették,	hogy	betiltják	az	ópiummák	termesztését,	melyet	heroin	
előállításának	céljából	termesztenek.	Afganisztán	a	világ	ópiumtermék-ellátá-
sának	több	mint	80%-át	adja,	mindez	az	ország	számára	fontos	foglalkoztatási	
és	bevételi	forrás	–	az	ENSZ	adatai	szerint	Afganisztán	éves	szinten	legalább	1,8	
milliárd	dollár	(1,6	milliárd	euró)	bevételt	termel	ópiumtermékek	előállításából.	
A	rendelkezés	több	millió	gazdálkodót	érint,	így	Afganisztánnak	valószínűleg	
éhségválsággal	kell	majd	szembenéznie,	mely	kapcsán	nemzetközi	adományo-
zók	együttműködését	kérte,	hogy	segítsenek	alternatív	vállalkozásokat	találni	
a	gazdálkodók	számára.

Dr. Zacher Gábor előadásán jártunk az NKE-n

Dr.	Zacher	Gábor	oxyológus	főorvos,	toxikológus	tartott	előadást	a	Nemzeti	Köz-
szolgálati	Egyetem	hallgatóinak,	ahol	összefoglalta	a	jelenlegi	hazai	és	európai	
droghelyzetet.	Prezentációjában	külön	felhívta	a	figyelmet	a	leendő	rendészeti	
hallgatók	majdani	feladataira.	Előadását	a	COVID–19-járvány	szerhasználatra	
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gyakorolt	hatásával	indította,	majd	összehasonlította	a	Magyarországon	és	kül-
földön	fogyasztott	jellemző	kábítószerek	típusait,	arányait	és	a	fogyasztás	sajá-
tosságait.	Beszélt	arról,	hogy	a	különféle	szerek	jellemzően	mely	országokból	
érkeznek,	érintette	a	magyar	drogpolitika	lehetőségeit,	a	legalizáció-dekrimi-
nalizáció	általa	észszerűnek	ítélt	útját,	és	a	kábítószerrel	kapcsolatos	magyar	
jogszabályok	nehézségeit.

Drogprevenciós szabadulószobában tartott helyi KEF ülésen jártunk

A	Kőbányai	Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórum	(KEF)	Budapest	Főváros	X.	kerüle-
tének	szakmai	együttműködést	segítő	fórumán	jártunk,	ahol	részt	vett	a	kerület	
polgármestere,	rendőrkapitánya,	a	Bárka	Kőbányai	Humánszolgáltató	Központ	
KEF	koordinátora,	az	Emberbarát	Alapítvány	képviselője,	a	FECSKE	egyesület	
vezetője	és	munkatársaik.	Az	ülést	a	Kőbánya	Közbiztonságáért	Közalapítvány	
(KKK)	elnöke	vezette,	majd	Kiss	Éva	a	helyi	KEF	koordinátora	ismertette	az	
éves	helyi	programot	és	aktualitásokat.	A	KKK	munkatársai	az	ülést	követően	
bemutatták	az	újranyitás	előtt	álló	(V)észjelzés	elnevezésű	interaktív	szabadu-
lószobát,	amelyről	részletesebben	az	áprilisi	Magyar	Drogfigyelő	cikkében	szá-
moltunk	be,	mely	az	alábbi	linken	elérhető:	https://drogkutato.hu/wp-content/
uploads/2022/05/A_megelozes_uj_iranyzatai-2.pdf.

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI

Rendhagyó tematikus nap

A	Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	(NBT)	és	a	Károli	Gáspár	Református	Egye-
tem	évek	óta	kiváló	munkakapcsolatokat	ápol,	köszönhetően	a	közösen	meg-
valósított	prevenciós	projekteknek.	Lényegében	ezen	előzmények	tették	azt	
is	lehetővé,	hogy	legutóbb	egy	speciális,	rendhagyónak	is	nevezhető,	temati-
kus	nap	megtartására	került	sor,	amelyen	a	bűnmegelőzés	kapott	főszerepet.	
A	szervezést	az	intézmény	Állam-	és	Jogtudományi	Kara	vállalta,	és	a	döntően	
jogi	természetű,	megelőzési	előadások	közé	beépült	Garamvölgyi	László	Vadász-
idény	című	tőrőlmetszett	bűnmegelőzési	krimije	is,	amelynek	kiadását	az	NBT	
támogatta.	Osztatlan	sikert	aratott	a	4.	és	5.	éves	hallgatók	körében	a	környezet-
védelem	érdekes	és	izgalmas	megközelítése,	ráadásul	egy	sajátos	műfajban.	A	
hallgatók	elmondták,	a	dramatizált,	fikciós	történet	–	stílszerűen	–	lebilincselő	
volt,	a	kötetről	való	beszélgetés	során	sokkal	közelebb	kerültek	a	generális	pre-
vencióhoz,	de	számos	megelőzési	terület	külön	is	felkeltette	érdeklődésüket.	
Az	NBT	egyébiránt	évek	óta	igen	sikeresen	keresi	a	minél	nagyobb	prevenciós	

https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/05/A_megelozes_uj_iranyzatai-2.pdf
https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2022/05/A_megelozes_uj_iranyzatai-2.pdf
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médiafelületeket,	mondhatni	műfaji	megkötöttség	nélkül.	Ismert,	hogy	évekkel	
ezelőtt	a	Nyíregyházi	Móricz	Zsigmond	Színház	tűzte	műsorára	a	Traurin	trauma	
című	bűnmegelőzési	musicalt,	ami	a	mai	napig	repertoár	darab,	de	adtak	már	
ki	mesekönyveket	is	és	saját	készítésű	kisfilmeket	szintén	készítettek.	Utóbbi-
ra	kiváló	példa	a	Csalóakadémia	sorozat,	amelyet	a	világhálón	immár	több	mint	
másfél	millióan	néztek	meg.	Hírek	szerint	az	NBT	ezt	a	sorozatot	folytatni	kívánja.

A JÚNIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Blaskó Béla és Horgos Lívia „A vagyonelkobzás és a polgári jogi igény ér-
vényesítésének problematikája a bírói gyakorlat tükrében”	című	cikkük-
ben	dogmatikai	megközelítéssel	ismertetik	a	vagyonelkobzás	és	a	polgári	jogi	
igény	funkcióit,	főbb	jellegzetességeit,	bemutatva	a	két	jogintézmény	korábbi,	
valamint	jelenlegi	anyagi	jogi	és	eljárásjogi	szabályozását.

URL:		https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.1	

„Gondolatok a büntetőügyekben alkalmazható egyezségről”	címmel	ké-
szült	Szaktor Roland György, Turi András	és	Budaházi Árpád tanulmá-
nya,	amelyből	kiderül,	hogy	az	egyezség	a	bűnösség	beismeréséről	a	hatályos	
büntetőeljárási	törvény	régi-új	jogintézménye.	A	korábbi	törvény	lemondás	a	
tárgyalásról	jogintézménye	tekinthető	az	elődjének,	amelyet	a	többszöri	tör-
vénymódosítások	ellenére	is	elvétve	alkalmaztak	az	ügyészek,	így	nem	váltot-
ta	be	a	hozzá	fűzött	reményeket,	hogy	gyorsítsák	vele	a	büntetőeljárást,	illetve	
tehermentesítsék	a	bíróságot.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.2	

Juhász Anikó	és	Molnár Sára Melinda „A gépjárművezetés közbeni mo-
biltelefon-használat hatása a figyelemre” című	cikkükkben	egy	különös	je-
lenségre	hívják	fel	a	figyelmet.	A	kézben	tartott	mobil	rádiótelefon	használa-
ta	tilos	ugyan,	de	a	kihangosítóval	való	kommunikáció	nem.	Jelen	tanulmány	
célja	annak	vizsgálata,	hogy	mennyire	biztonságos	azonos	időben	vezetni	és	
telefonon	beszélni,	s	miként	befolyásolja	a	telefonhasználat	a	vezető	figyelmét.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.3	

Héder Klára	„A felügyelet és az integritás lehetséges interferenciái”	című	
tanulmánya	a	2020-ban	kiadott	Nemzeti	Korrupcióellenes	Stratégiában	(2020–
2022)	a	Kormány	által	a	korrupcióval	szemben	meghirdetett	zéró	toleranciával	

https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.1 
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.2  
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.3  
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foglalkozik.		Bemutatja	a	felügyeleti	intézkedések	hatására	csökkenő	belső	
motiváció	és	az	átmeneti	viselkedésváltozás	lehetőségét;	a	szervezetek	és	sze-
mélyek	számára	nem	adekvát	módszerek	differenciálatlan	alkalmazásának	ve-
szélyeit;	a	törvénytisztelő	viselkedés	mögött	húzódó	okok	rejtettségét;	az	erős	
felügyelet	negatív	emocionális	hatásait;	valamint	a	képzésfejlesztés	lehetséges	
anomáliáit,	felhívva	a	figyelmet	a	kérdéskörben	való	további	empirikus	kuta-
tások	fontosságára.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.4	

Stelian Tampu		„Az 1989-es NDK menekültek humanitárius helyzete (krízi-
se)” címet	viselő	cikkéből	kiderül,	hogy	a	kialakult	humanitárius	krízisek	kész	
tények	elé	állítják	az	államokat,	azok	vezetőit,	valamint	az	ott	élő	polgárokat.	A	
kialakult	helyzetet	kezelni	kell,	meg	kell	akadályozni	a	katasztrófa	kialakulását,	
elhárítani	a	veszélyt,	majd	helyreállítani	azt.	A	múltban	lezajlott	események	
elemzése	segíti	a	jövő	történéseire	való	megfelelőbb	reagálást.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.5

Gáspár Miklós „Az intézkedéstaktika tantárgy online oktatásának tapaszta-
latairól”	című	tanulmánya	az	intézkedéstaktika	mint	rendészeti	felsőoktatási	
tantárgy	digitális	oktatásának	tapasztalatait	mutatja	be.	A	rendészeti	felsőok-
tatásban	részt	vevő	nappali	tagozatos	hallgatók	részére	kidolgozott	online	tan-
anyag	hasznos	ismeretek	közvetítésére	volt	alkalmas.	A	cikkben	megállapítást	
nyert,	hogy	az	intézkedéstaktika	tantárgy	nem	oktatható	kizárólag	online,	a	
gyakorlati	foglalkozásokan	való	részvétel	elengedhetetlen.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.6	

„Kockázatos alkoholfogyasztás a rendészeti hallgatók körében”	című	cikké-
ben	Erdős Ákos	célja	a	kockázatos	alkoholfogyasztás	prevalenciájának	vizs-
gálata	a	magyar	rendészeti	felsőoktatás	tisztjelölt	és	kettős	jogállású,	nappali	
munkarendű	hallgatói	(rendészeti	hallgatók)	körében.	Az	alkoholfogyasztás	
és	a	társuló	kockázati	magatartások	–	mint	egészségügyi	rizikótényezők	–	pre-
valenciája	világszerte	emelkedést	mutat,	különösen	a	felsőoktatásban	tanuló	
fiatalok	körében.	A	kockázatos	alkoholfogyasztási	mintázatok	–	mint	például	
a	rohamivás	(bidge	drinking)	–	a	rendőrök	körében	is	magasabb	arányban	je-
lenik	meg	az	átlag	populációhoz	viszonyítva.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.7	

Budavári Árpád „A holland rendőrség reformja” című	tanulmánya	rámutat	a	
reform	végrehajtásával	kapcsolatos	alapvető	hibákra:	arra,	hogy	a	reformtól	túl	
gyorsan	vártak	jelentős	eredményeket,	annak	végrehajtása	aszimmetrikusan	

https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.4 
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.5 
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.6  
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.7  
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tolódott	el	a	strukturális	változtatások	irányába,	és	a	reformok	előre	nem	terve-
zett	hatásaként	a	rendőrség	és	védelmezett	közösségei	egymástól	eltávolodtak.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.8	

Skorka Tamás János „Az (új) általános szabálysértési hatóság és a pandé-
mia” című	tanulmányából	megtudhatjuk,	hogy	a	szabálysértési	jogterületen	
jelentős	változások	következtek	be	az	elmúlt	másfél	évben.	A	leglényegesebb,	
hogy	2020.	március	1-jétől	a	rendőrség	lett	az	általános	szabálysértési	hatóság.	
A	rendőrségen	belül	az	igazgatásrendészeti	szolgálati	ág	látja	el	a	szabálysér-
tési	hatósági	feladatokat.	Ez	a	másfél	ezer	ember	óriási	ügyszámmal	dolgozik,	
melyet	a	2020.	év	elején	hazánkat	elért	pandémia	tovább	növelt.	A	tanulmány	
célja	rámutatni	arra,	hogy	a	pandémia	minként	befolyásolta	a	szabálysértési	
jogalkotást,	milyen	nehézségeket	okozott	a	jogalkalmazó	szervek	számára,	és	
minként	sikerült	az	újszerű	és	megnövekedett	feladatokat	megoldani	és	hoz-
zájárulni	hazánk	pandémia	elleni	eredményes	védekezéséhez.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.9	

E	havi	könyvismertetőnk	Juhász Anikó	tollából	származik. „A labdarúgó-mér-
kőzések rendezvénybiztosítási koncepciója”	című	kötet	kerül	bemutatásra.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.10	

Júniusi	interjúnk	Kovács László dandártábornokkal,	a	Nemzeti	Közszolgála-
ti	Egyetem	Hadtudományi	és	Honvédtisztképző	Karának	egyetemi	tanárával	
készült.	Az	interjút	Hertelendi	Lajos	és	Hornyik	Zsuzsanna	készítette.

URL:	https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.11

Megjegyzés: A	cikkekre	mutató	URL	linkek	a	Belügyi	Szemle	2022/6.	számá-
nak	OJS	rendszerben	történő	közzétételét	követően	kerülnek	aktíválásra.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Profilalkotás megújítása a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztályon 

2021.	november	1-jével	az	Országos	Rendőr	Főkapitányság	Bűnügyi	Főigazga-
tóság	Bűnügyi	Elemző-Értékelő	Főosztálya	megkezdte	a	hazai	profilelemzési	
tevékenység	megújítását,	melynek	eredményeképpen	létrehozták	a	Speciális	
Nyomozástámogató	és	Viselkedéselemző	Egységet	(SNYVE,	továbbiakban:	Egy-
ség)	Lohner	Klaudia	bűnügyi	elemző	vezetésével.	

https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.8  
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.9  
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.10  
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.13
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A	2022.	március	29-én	megtartott	országos	rendőr-főkapitányi	értekezleten	
Dr.	Töreki	Sándor	r.	vezérőrnagy	bűnügyi	országos	rendőrfőkapitány-helyettes	
úr,	Bátai	László	r.	alezredes	főosztályvezető	úrral	prezentálta	az	Egység	létreho-
zásának	célját	és	eddig	elért	eredményeit,	melynek	köszönhetően	az	országos	
rendőrfőkapitány	úr	kifejezte	támogatását	és	szorgalmazta	a	Főosztály	speciális	
nyomozástámogató	tevékenységének	folytatását.	
Az	új	ismereteket	és	módszereket	ötvöző	speciális	Egység	ez	idáig	12	elemzés	

elkészítésére	kapott	felkérést,	amely	kétséget	kizáróan	igazolja	a	tevékenység	
alkalmazásának	szükségességét,	illetve	a	profilelemzési	módszerekben	rejlő	le-
hetőségeket,	amelyekkel	a	nyomozásokat	számos	részterületen	komplex	módon	
támogatja.	Alkalmazásával	lehetőséget	teremthet	a	gyanúsítotti	kör	szűkítésére,	
a	sorozat-jelleg	vizsgálatára,	kihallgatástaktikai	tanácsadásra,	pszichológiai	bon-
colásra	(emberölés-öngyilkosság	elhatárolása),	médiatanácsadásra	és	csapdaál-
lításra,	valamint	földrajzi	viselkedéselemzésre.	A	módszer	jelenleg	elsősorban	
emberölés	bűncselekmények,	gyanús	eltűnések	és	szexuális	bűncselekmények	
esetén	alkalmazható,	illetve	minden	olyan	kiemelt	bűncselekménynél,	ahol	
komplex,	viselkedés-szempontú	támogatásra,	valamint	új	perspektívák	megnyi-
tására	lehet	szükség.	A	megújított,	speciális	profilelemzés,	multidiszciplináris	
megközelítésen	alapszik,	vagyis	a	kriminalisztika,	pszichológia,	statisztika,	bizo-
nyos	esetekben	pedig	a	bűnügyi	nyelvészet,	pszichiátria	és	testbeszédelemzés	
módszereinek	felhasználásával.	A	tevékenységnek	a	bűnügyi	elemzés	ad	kere-
tet,	mely	összefogja	és	integrálja	a	speciális	szaktudással	rendelkező	személyek	
munkáját.	Az	alkalmazott	eljárásmód	kidolgozásában	együttműködést	kezdemé-
nyeztek,	illetve	együttműködésben	állnak	olyan	szervezetekkel,	mint	a	Terror-
elhárítási	Információs	és	Bűnügyi	Elemző	Központ,	az	Igazságügyi	Megfigyelő	
és	Elmegyógyító	Intézet,	valamint	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem.

A	„Rendészet, tudomány, aktualitások – rendészettudomány a fiatal kutatók 
szemével” címmel	megrendezett	online	konferencia	a	két	évvel	ezelőttihez	
hasonlóan	a	rendészettudomány	aktuális	kérdéseit	tárta	nyilvánosság	elé	és	
vitatta	meg.	A	tanácskozás	fókuszában	a	rendészettudomány	és	határtudomá-
nyai	kérdéseit	tudományos	igényességgel	vizsgáló	fiatal	kutatók,	doktorandu-
szok	kutatási	területei,	témái	álltak.	A	széles	körben	meghirdetett	rendezvény	
a	fiatal	kutatók	közösségének	további	építését	is	célozta.	

Forrás:	https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/04/rendeszet-tudomany-aktualitasok

A	Magyar	Tudományos	Akadémia	kiemelkedően	magas	színvonalú	tudományos	
munkája	elismeréseként	az	MTA	által	Kiválónak	Elismert	Kutatóhely	minősítést	
adományozott	az	ELTE	Állam-	és	Jogtudományi	Kar	számára.	A	minősítésről	szó-
ló	oklevelek	ünnepélyes	átadására	2022.	május	4-én	került	sor.	Freund	Tamás,	

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/04/rendeszet-tudomany-aktualitasok 
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az	MTA	elnöke	által	kezdeményezett	cím	megalapításával	a	legkiemelkedőbb	
magyar	kutatóhelyeknek	méltó	elismerést,	a	feltörekvőknek	reális	perspektívát,	
az	érdeklődő	hazai	és	külföldi	döntéshozóknak	objektív	helyzetképet,	a	hazai	tu-
domány	kiválóságában	érdekelt	társadalomnak	pedig	tájékozódási	lehetőséget	
kíván	biztosítani	az	Akadémia.

Forrás:	https://www.ajk.elte.hu/content/mta-kivalo-kutatohely-minositest-kapott-az-elte-ajk.t.5930

A	Magyar	Bankszövetség,	az	Országos	Rendőr-főkapitányság	és	a	Nemzetbiz-
tonsági	Szakszolgálat	Nemzeti	Kibervédelmi	Intézet	közös	sajtóközleményében	
írtak	szerint	a	robbanásszerűen	fejlődő	digitális	világ	nagyon	vonzóvá	vált	a	ki-
berbűnözők	számára.	A	támadók	kifinomult	trükköket	és	ígéreteket	vetnek	be,	
hogy	pénzt	vagy	értékes	pénzügyi	információkat	csaljanak	ki.	Voltak	már	átve-
rések	unokázós	csalók	szerepében,	és	a	mesés	külföldi	örökségről	értesítő	ügy-
véd	sztorija	is	ismert,	aki	az	ügyintézéshez	elkéri	minden	pénzügyi	és	személyes	
adatunkat.	A	kiberbűnözők	által	
alkalmazott	taktikák	egyre	in-
novatívabbak	és	egyre	nehezeb-
ben	felismerhetők.	Mégis	nehéz	
elhinni	–	amíg	személyes	érin-
tettsége	nem	lesz	az	embernek	
–,	hogy	a	csalók	már	ipari	mére-
tekben	dolgoznak	a	megkárosí-
tásunkon.

Forrás:	https://nki.gov.hu/intezet/kozlemenyek/call-centeres-atveres-ipari-meretekben/

BIZTONSÁGI KISOKOS

Álhírek, deepfake, online információdömping a közösségi médiában – 
így kezeljük
Fontos	tisztában	lennünk	azzal,	hogy	a	közösségimédia-oldalakon	terjedő	vé-
geláthatatlan	mennyiségű	tartalom	között	rengeteg	téves	vagy	részben	téves	
–	tényszerűtlen,	pontatlan	–	információval	találkozhatunk.
Ezek	nem	feltétlenül	szándékos	félreinformálások,	könnyen	elképzelhető,	
hogy	az	adott	tartalmat	megosztó	személy	jóhiszeműen	jár	el,	és	ő	maga	sincs	
tisztában	azzal,	hogy	valótlan	információt	terjeszt.	Mindazonáltal	az	ukrajnai	
háború	kapcsán	azt	is	meg	kell	jegyezni,	hogy	létezik	információs hadvise-
lés is,	amely	szándékosan	fabarikált	álhírek	segítségével	próbál	zavart	vagy	
éppen	szimpátiát	kelteni.

https://www.ajk.elte.hu/content/mta-kivalo-kutatohely-minositest-kapott-az-elte-ajk.t.5930 
https://nki.gov.hu/intezet/kozlemenyek/call-centeres-atveres-ipari-meretekben/ 
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Az	álhírekről	a	SANS	Intézettel	közös	kiadványunkból	tudhat	meg	többet:	
https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2020/11/OUCH-October-2020-Fake-
News-Jason-Jordan-Hungarian.pdf

Mit	tehetünk	a	szándékos	vagy	szándékolatlan	félreinformálások	ellen?	Ki	
tudjuk	szűrni	ezeket?	Természetesen	minden	fals	információt	kiszűrni	nem	
lehetséges,	azonban	nagyon	is	sokat	tehetünk	azért,	hogy	a	hozzánk	eljutó	in-
formációkat	hogyan	dolgozzuk	fel,	így	védve	magunkat	bármiféle	ártó	szán-
déktól	–	például	a	csaló weboldalaktól	is.	

A legfontosabb eszközünk: a kritikus gondolkodás
A	hír/információfogyasztás	során	mindig	tegyünk	fel	önmagunknak	–	leg-
alább	–	az	alábbi	néhány	kérdést,	különösen	a	közösségi	oldalakon	megosz-
tott	tartalmak	esetén:
•		 Honnan	származik	az	adott	hír/információ?
•		 A	hírt	posztoló	személy/szervezet	hivatkozott	valamilyen	forrásra	(például	

hírportálra,	tanulmányra),	vagy	csupán	a	szubjektív	véleményét	fejezte	ki?
•		 Mi	a	megnevezett	forrás,	egy	ismert	hírportál	vagy	csupán	egy	blog?	Ez	

utóbbi	esetében	vegyük	tekintetbe,	hogy	blogot	néhány	perces	regisztrá-
cióval	bárki	indíthat.

•		 Mennyire	vagyunk	elfogultak	az	olvasottakkal	kapcsolatban?
•		 Legyünk	önmagunkkal	szemben	is	egy	kicsit	kritikusak!	Mennyi	ismerettel	

rendelkezünk	az	adott	témáról?	Lehet,	hogy	érdemes	néhány	fogalmat	tisz-
táznunk	magunkban	ahhoz,	hogy	véleményt	alkothassunk	az	olvasottakról,	
de	emiatt	nem	kell	kényelmetlenül	éreznünk	magunkat.

•		 Ellenőrizzünk!	Más	portálok	is	megerősítik	az	adott	hírt?
Különösen	az	erős érzelmeket keltő tartalmakkal	kapcsolatban	legyünk	
kritikusak!

Egyéni felelősség: a	közösségi	oldalakon	történő	reflexszerű	továbbosztással,	
lájkolással	sajnos	mi	magunk	is	hozzájárulhatunk	egy-egy	valótlan	informá-
ció	terjesztéséhez.
•		 Inkább	ne	osszunk	meg	úgy	egy	hírt	a	közösségi	portálokon,	hogy	előtte	leg-

alább	3–4	forrásból	annak	hitelességét	ne	ellenőriztük	volna!
•		 Részesítsük	előnyben	a	megbízható	forrásokat!

https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2020/11/OUCH-October-2020-Fake-News-Jason-Jordan-Hungarian.pdf
https://nki.gov.hu/wp-content/uploads/2020/11/OUCH-October-2020-Fake-News-Jason-Jordan-Hungarian.pdf
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység rendészete

Olyan	hiánypótló	művet	tart	a	kezében	az	olvasó,	
amelynek	küldetése,	hogy	eligazodást	nyújtson	a	
személy-	és	vagyonvédelmi	tevékenység	rendé-
szetével	kapcsolatos	legfontosabb	kérdésekben,	
rendkívül	széles	körű	ismeretanyagot	átfogva.	A	
Rendészettudományi	Szaklexikon	releváns	magán-
biztonsági	szócikkeinek	ismertetését	követően	a	
tevékenység	jogi	alapjai	kerülnek	tisztázásra,	majd	
a	rendészet	komplex	rendszerének	alapvetéseit	mu-
tatják	be.	A	szerzők	gyakorló	igazgatásrendészeti	
kollégák,	valamint	egyetemi	oktatók,	elismert,	ta-
pasztalt	szakemberek.	A	téma	feldolgozása	gyakor-

latorientáltan	történt,	ezért	reményeik	szerint	a	leírtak	érdemben	segítséget,	
támogatást	jelentenek	a	mindennapokban.

Nyelv Kiadó Terjedelem ISBN Megjelenés	éve
Magyar Ludovika Egyetemi Kiadó 224 oldal 978-963-531-633-5 2022

Forrás:	https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/a-szemely-es-vagyonve-
delmi-tevekenyseg-rendeszete/

Nemzetbiztonsági Szakkollégium – Tanulmánykötet 2022

A	Nemzetbiztonsági	Szakkollégium	életében	a	2013-
as	megalakulása	óta	rengeteg	változás	ment	végbe,	
de	ezek	nem	akadályozták	meg	abban,	hogy	mindig	
a	legmagasabb	minőséget	képviselje,	legyen	szó	
akár	tudományos	előadásokról	vagy	elemzésekről.	
A	jelenlegi	tanulmánykötet	is	ezt	a	hagyományt	
követi:	hallgatóik	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	
kutatói	és	oktatói	mentorálása	mellett	mutatják	
be	legújabb	kutatásukat,	elméleteiket,	gyakorlati	
tapasztalataikat.	Az	itt	olvasható	művek	a	szakkol-
légisták	által	tartott	konferenciaelőadások,	verse-
nyek,	pályázatok,	önálló	kutatások	végtermékei,	

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/a-szemely-es-vagyonvedelmi-tevekenyseg-rendeszete/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/a-szemely-es-vagyonvedelmi-tevekenyseg-rendeszete/
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amelyek	ismét	bizonyítékai	annak,	hogy	a	szakkollégiumi	tehetséggondozásra	
a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	kiemelt	figyelmet	fordít,	és	eredményekben	
gazdag	a	tagok	élete.

Nyelv Kiadó Terjedelem ISBN Megjelenés	éve
Magyar Nemzetbiztonsági 

Szakkolégium
77 oldal  - 2022

Forrás:	https://www.okri.hu/index.php/publikacio/egyeb-kiadvanyok/okri-kotetek		

FOLYÓIRATOK

Rendvédelem XI. évfolyam 2022/1. szám

Száraz Krisztina: A gyermekjóléti szolgáltatás szerepe a roma tanulók 
korai iskolaelhagyásával kapcsolatos kihívások leküzdésében
A	tanulmány	a	gyermekjóléti	szolgáltatás	hátrányos	helyzetű	roma	gyerme-
kek	korai	iskolaelhagyásának	leküzdésében	játszott	szerepével	foglalkozik.	A	
gyermekjóléti	intézmények	éves	szakmai	beszámolóin	keresztül	vizsgálja	az	
oktatási	rendszer	és	a	gyermekjóléti	szolgáltatás	közti	gyakorlati	együttmű-
ködés	jellemzőit.	Úgy	tűnik,	a	gyermekjóléti	szolgáltatás	csak	kis	szerepet	tud	
játszani	a	korai	iskolaelhagyás	megelőzése,	és	még	kisebbet	a	korai	beavatkozás	
terén.	Különösen	a	magas	óraszámú	igazolatlan	és	igazolt	hiányzások	kezelésé-
ben	tehetetlen,	melyek	a	legjelentősebb	előrejelzői	a	korai	iskolaelhagyásnak.	
A	gyermekjóléti	szolgálatok	prevenciós	tevékenységének	minden	lehetséges	
módon	történő	megerősítése	alapvető	fontosságú	ahhoz,	hogy	eredményt	ér-
hessenek	el	e	területen.

Gordos Mónika: Az Országos Rendőr-főkapitányság dolgozóinak fittségi 
állapota és életminősége közötti összefüggések
A	magyarországi	felnőtt	lakosság	egészségügyi	állapotával	kapcsolatos	ko-
rábbi	felmérések	elsősorban	a	betegségeket,	alkoholfogyasztást,	dohányzást,	
egészségügyi	ellátás	igénybevételét,	a	gazdasági	és	szociális	problémákat,	va-
lamint	a	születéskor	várható	élettartamot	vizsgálták.	Magyarország	a	korlá-
tozottságtól	mentes	várható	élettartam	tekintetében	elmarad	a	világ	orszá-
gaitól,	a	WHO	2016-os	előrejelzése	alapján	az	57.	helyen	áll.	A	tanulmány	fő	
célja	azon	fittségi	paraméterek	meghatározása,	melyek	alapján	jelezhető	az	
Országos	Rendőr-főkapitányság	dolgozóinak	fizikai	állapota,	teljesítőképes-
sége.	Összegzésként	megállapítható,	hogy	a	vizsgálatban	részt	vevő	Országos	
Rendőr-főkapitányság	dolgozóinak	fittségi	állapota	nem	megfelelő,	amely	
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igazolja	a	korábbi	kutatások	által	kimutatott	eredményeket	az	egész	magyar	
lakosságra	vonatkozóan.

Forrás:	https://bm-tt.hu/wp-content/uploads/2022/05/2022_1_szam-mukodo-tartalommal.pdf

Magyar Tudomány 2022/5.

Tematikus	összeállítás	•	A	SARS-CoV-2/Covid19-világjárvány	nem	biológiai	té-
nyezői	•	Non-Biological	Drivers	of	the	Sars-Cov-2/Covid-19	Pandemic

Szent-Iványi Balázs: Vissza a múltba? A koronavírus-járvány hatásai a 
fejlődő országokban
A	világ	az	elmúlt	harminc	évben	hatalmas	sikereket	ért	el	a	fejlődő	országok-
beli	szegénység	csökkentése	és	az	emberi	életkörülmények	javítása	terén.	
A	koronavírus-járvány	azonban	könnyedén	semmivé	foszlathatja	ezeket	az	
eredményeket.	A	járvány	miatti	magas	halálozás,	az	összeomló	egészségügyi	
rendszerek,	a	bezárt	iskolák,	a	szárnyaló	munkanélküliség,	és	a	szükséges	or-
vosi	eszközökhöz	és	felszerelésekhez,	valamint	a	vakcinákhoz	való	hozzáférés	
nehézségei	akár	évtizedek	múlva	is	éreztethetik	hatásukat.	A	tanulmány	cél-
ja	áttekinteni,	hogy	pontosan	milyen	csatornákon	keresztül	hatott	a	járvány	
a	fejlődő	országok	–	és	köztük	is	különösen	a	legszegényebb	országok	–	társa-
dalmaira	és	gazdaságaira.	Ennek	keretében	felvázolja	a	járvány	közegészség-
ügyi	és	gazdasági	hatásait,	illetve	vizsgálja	ezek	várható	hosszabb	távú	követ-
kezményeit.	Végül	pedig	bemutatja,	hogy	a	járvány	negatív	hatásai	megfelelő	
szakpolitikai	lépésekkel,	illetve	nemzetközi	fejlesztési	segélyek	réven	részben	
ellensúlyozhatók	lennének,	ám	a	nemzetközi	közösség	eddigi	támogatásai	
messze	elmaradnak	a	szükségestől.

Bányász Péter: A Covid-oltásokkal kapcsolatos érzelmek vizsgálata Ma-
gyarországon
A	2019	végén	megjelent	új	típusú	koronavírus	számos	szempontból	új	kihívá-
sok	elé	állította	a	társadalmakat	és	a	kormányzatokat.	Jelen	tanulmány	szerzője	
úgy	véli,	hogy	az	egyik	legnagyobb	fenyegetést	az	álhírek	jelentik,	melyek	ha-
tása	a	koronavírussal	kapcsolatban	minden	korábbi	szintet	felülmúlt.	Ennek	
oka,	hogy	az	áltudományos	hírek	egyre	nagyobb	mértékű	elfogadottsága	nem	
csupán	a	sikeres	járványkezelést	akadályozza,	de	hosszú	távon	a	demokratikus	
intézményekbe	vetett	közbizalom	erodálásával	a	nyugati	típusú	demokráciák	
súlyos	válságához	vezethet.	E	tanulmány	a	koronavírus-oltásokkal	kapcsolatos	
érzelmeket	vizsgálja	magyar	internetezők	esetében	a	2020.	január	1.	és	2021.	
november	25.	közötti	időszakban	három	aspektusból:	1)	általánosságban	az	
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oltással	kapcsolatos	attitűdöt,	2)	a	Coviddal	kapcsolatos	álhírek	megítélését,	
illetve	3)	a	Magyarországon	alkalmazott	koronavírus-vakcinák	elfogadottságát.

Forrás:	https://mersz.hu/dokumentum/matud202205__1

JÚLIUSI ELŐZETES

A	júliusi	lapszámba	tervezett	cikkek:

Héra Gábor: A	kapcsolati	erőszak	áldozatainak	körében	végzett	kutatás	ered-
ményeiről

Nagy Csilla: A	gyermekek	kihallgatása.	Az	új	módszerekben	rejlő	lehetőségek

Nagy Sándor és Petrus Mihály: A	keresztyén	egyházak	és	a	bűnüldöző	szer-
vek	együttműködésének	lehetőségei	a	családon	belüli	erőszak	elleni	küz-
delemben	és	a	lelkigondozás	szerepe	a	családon	belüli	erőszak	áldozatainak	
gyógyulásában

Antalóczy Péter	és	Gonda Éva: A	családon	belüli	erőszak	nemzetközi	vetületei

Solt Ágnes:	Otthoni	erőszakosságok

Windt Szandra: A	gyermek	érték	vagy	(értékes)	árucikk?

De Coll Ágnes: Áldozatsegítés	a	Baptista	Szeretetszolgálatnál

Oláh-Paulon László: A	rendőrség	szerepe	a	párkapcsolati	erőszak	megelő-
zésében

Interjú	Varga Judit	igazságügyi	miniszter	asszonnyal

https://mersz.hu/dokumentum/matud202205__1


2022. június Belügyi Szemle Hírlevél19

ZÁRSZÓ

Reméljük	júniusi	hírlevelünkben	is	találtak	újdonságokat,	érdekes	tartalmakat.	
Elérkezett	a	nyár,	hamarosan	mindenki	megkezdi	jól	megérdemelt	pihenését,	
amihez	mindenkinek	a	legjobbakat	kívánjuk.
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