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ELŐSZÓ

„…Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;

Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,

Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,

Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.”

	 	 	 	 	 Vörösmarty	Mihály:	Előszó

Kedves Olvasó!

Az	„Előszó”	című	verset	–	melyből	a	fenti	gondolatok	származnak	–	feltételezhe-
tően	1850–1851	telén	írta	nagy	költőnk,	Vörösmarty	Mihály.	Élete	egyik	legna-
gyobb	költeményét	a	1848–49-es	szabadságharc	leverését	követően	és	annak	
hatására	írta.	A	Batthyány-kormányban	képviselői	mandátummal	rendelkezett,	
a	szabadságharc	alatt	pedig	a	kegyelmi	szék	közbírája	volt,	ezekre	tekintettel	
a	szabadságharc	leverését	követően	bujdosnia	kellett,	földönfutóvá	vált,	mire	
hazajutott	a	családjához	már	egy	testileg-lelkileg	összetört	ember	lett	belőle.	
Bár	Haynau	hosszas	tortúra	után	kegyelmet	adott	neki,	ez	már	nem	sokat	segí-
tett	a	kedélyén.	Az	idézett	„Előszó”	című	költeményén	kívül	nem	sok	minden	
maradt	ránk	tőle	ebből	az	időszakból.	Átvitt	értelemben	ő	is	a	szabadságharc	
vértanújának	tekinthető,	mert	bár	nem	végezték	ki,	de	életét	idő	előtt,	a	levert,	
dicsőséges	forradalmat	követően	vesztette	el.	
Mi	a	mű	üzenete	a	mai	kor	embere	számára?	Bár	Vörösmarty	kétségkívül	

pesszimista	hangulatban	írta,	nekünk	mégis	figyelmeztetés,	útmutató	a	szebb	
jövő	elérése	felé.	Egy	perc	sem	elvesztegetett	idő,	amit	szorgalmas,	kitartó	
munkára	fordítunk.	Ha	tudjuk	az	arányokat,	őszinte	szívvel,	tudományos	meg-
győződéssel	az	emberiség	javát	szolgáljuk,	mindig	süt	a	Nap	a	fejünk	felett,	és	
békében,	boldogságban	élhetjük	napjainkat.	Jöjjön	bármi,	ha	a	magunk	részé-
ről	mi	mindent	megtettünk,	a	rosszabb	napokat	is	könnyebben	át	tudjuk	vé-
szelni.	Ezt	sose	feledjük!
Bízunk	benne,	hogy	ismét	érdekes	információkkal,	szakmai	és	tudományos	

hírekkel	szolgálhatunk	Olvasóink	felé	e	havi	Hírlevelünkben.	

Szerkesztőség
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Márciusi lapszámunk

Márciusi	lapszámunkat	a	sokszínűség	jellemzi.	Aki	e	lapszámot	kezébe	veszi,	
olvashat	köszöntőt,	 vagy	 az	igazságügyi	 genetikus	 szakértői	 vélemények	di-
lemmáiról,	empirikus	kutatási	eredményekről,	a	magánbiztonság	magyaror-
szági	kialakulásáról,	 aktuális	kérdésiről,	 a	szerkesztőségben	 folyó,	 az	olvasó	
számára	nem	látható	csendes	háttérmunkáról,	és	ismét	jelentkezik	az	Érde-
kes bűncselekmények, tanulságos nyomozások	rovatunk.

70 éves lett Szikinger István, a Belügyi Szemle egykori főszerkesztője
 

„Szikinger István 1952-ben Budapesten született. 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 
jogi diplomát 1977-ben, és még abban az évben 
kezdett alkotmányjogot oktatni a Rendőrtiszti Fő-
iskolán. Az alkotmány számára nem csupán a leg-
magasabb rendű jogforrást, hanem kutatási 
feladatot jelentett. Ez határozta meg közjogi ér-
deklődését és a rendészeti igazgatásra, különösen 
pedig a rendőrségi szolgálatokra vetülő kritikai 
szemléletét.”	Ezekkel	a	gondolatokkal	kezdik	Finsz-
ter	 Géza	 és	 Korinek	 László	 professzorok	 köszöntő-

jüket,	amelyben	a	70-ik	születésnapját	ünneplő	Szikinger	István	professzort	
méltatják	e	havi	lapszámunkban.
A	Belügyi	 Szemle	 Szerkesztőségének	munkatársai	 is	 kapcsolódnak	 a	jubi-

láns	köszöntéséhez,	jó	egészséget	és	további	szép	szakmai	sikereket	kívánunk	
Szikinger	Istvánnak!

NAV-HÍRADÓ

A NAV új honlapja az ügyfelekről szól

Debütált	a	Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	(NAV)	új	honlapja.	A	szerkezet,	a	küllem	
kialakításában	az	ügyfelek	igényei	domináltak,	a	magánszemélyek	és	a	szakmá-
juk	okán	érdeklődők	számára	 is	új	megoldásokat	kínál	az	információs,	 illetve	
az	online	ügyintézésre	is	alkalmas	portál.	A	portál	egyik	legmarkánsabb	újdon-
sága,	 hogy	 a	teljes	 tartalomból	 átnavigálhatunk	 a	magánszemélyeknek	 szóló	
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nézetre,	ami	szűkíti	–	a	legtöbbeket	érintő	 információkat	és	nyomtatványokat	
tartalmazó	–	több	tízezres	állományt.	Az	oldal	felső	egyharmadának	kellős	köze-
pén	található	a	keresőmező,	ami	a	több	ezer betáplált	keresőszón	túl	megjegyzi	
és	képes	betölteni	korábbi,	látogatói	keresőszavakat	is.	A	portál	myNAV	funkci-
ójában	bárki	kialakíthatja	a	számára	fontos	tartalmakból	álló	egyedi	oldalt.
A	 középső	 sávban	 a	kiemelt	 témák	 gyűjtőrovatai	 kaptak	 helyet	 a	fotók-

kal	megjelenített	 csempéken.	 Ezek	 az	adóéven	 belüli	 aktualitásoknak	 vagy	
a	sokakat	érintő	újdonságok	megjelenésének	megfelelően	 időről	 időre	cse-
rélődnek.	Most	 itt	olvashatók	a	személyi	 jövedelemadóval	 (szja),	 szja-vissza-
térítéssel,	 gépjárműadóval	kapcsolatos	 információk.	A	NAV	Online	csempe	
mögött	érhetők	el	az	online	rendszerek	és	az	online	ügyintézésre	alkalmas	
felületek.	A	fejlesztést	olyan	kutatás	előzte	meg,	amiből	kiderült,	mit	várnak	
el	 egy	 ilyen	 információs	 és	 ügyintézésre	 is	 alkalmas	 portáltól	 a	magánsze-
mélyek,	a	cégeket	képviselők,	illetve	a	könyvelői	és	adótanácsadói	szegmens	
szakemberei.

Robotkarok egymilliárdért

Egy	 nyugat-dunántúli	 bűnszövetség	
milliárdos	hitelösszeget	 csalt	 el	 valót-
lan	 tartalmú	 vállalkozásfejlesztési	 pá-
lyázatokkal.	 A	NAV	 tizenkét	 személyt	
állított	 elő,	 közülük	 kettő	 letartóztatá-
sát	 a	bíróság	 elrendelte.	 A	hitelprog-
ram	az	elmaradott	régiókban	működő	
vállalkozások	 fejlesztését	 szolgálta	
volna,	 ám	 egy	 nyugat-dunántúli	 férfi	
kamucégeket	 pályáztatott,	 hogy	 a	ka-
matmentes	forrásokat	megszerezze.	Kilétének	leplezésére	londoni	lakcímet	
jegyeztetett	 be,	 és	 egy	 pénzügyi	 szakértő	 ismerősével	 itthonról	 mozgatta	
a	szálakat.	 A	kamatmentes	 hitellel	 új	 robottechnikai	 eszközök	 beszerzésé-
re	pályáztak	a	társaságok.	Az	elnyert	pénzből	a	bűnszövetséget	irányító	férfi	
szlovák	 cégétől	 szereztek	 be	 többszörösen	 túlárazott,	 rég	 elavult	 technoló-
giájú	robotkarokat.	A	gépekről	kiderült,	hogy	azokat	már	egy	évtizede	nem	
gyártják,	a	benyújtott	dokumentációk,	a	rajtuk	 lévő	gyártási	számok	és	cím-
kék	hamisak.	
A	 valótlan	 szerződések,	 teljesítési	 igazolások,	 valamint	 számlák	 alapján	

a	hét	 cég	 külön-külön	mintegy	 150	millió	 forintot	 hívott	 le	 jogosulatlanul.	
A	hitel	 összegét	 a	vállalkozások	 rendelkezése	 szerint	 közvetlenül	 a	beszállí-
tónak,	vagyis	a	szlovák	cégnek	utalta	ki	a	bank.	A	társaságok	 jó	részét	azóta	
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felszámolták	 vagy	 végelszámolással	 megszűntették,	 valós	 tevékenységet	
a	beszerzett	 robotkarokkal	 sosem	 végeztek.	 A	cégek	 és	 az	élükre	 ültetett	
strómanok	szerepe	pusztán	annyi	volt,	hogy	a	lehívott	hitelösszegeket	–	pár	
tízezer	forintos	jutalékért	–	átjátsszák	a	bűnszervezet	irányítójának.	
A	 rajtaütés	 napján	 a	robotkarok	mellett	 a	nyomozók	 autókat,	 értéktárgya-

kat	és	készpénzt	foglaltak,	valamint	ingatlanokat	zároltak.	A	jelenlegi	adatok	
alapján	a	bűncselekménnyel	okozott	 teljes,	egymilliárd	 forintot	meghaladó	
kár	megtérül.	A	gyanúsítottak	vallomásai	alapján	képbe	került	egy	ismeret-
len	budapesti	 férfi	 is,	aki	a	strómanok	felhajtásáért	 felelt.	Az	Online	Számla	
rendszer	segítségével	azonosították	a	férfit	alkalmazó	cég	bérelt	telephelyét,	
ahol	megjelent	a	MERKUR	bevetési	egység.
A	 NAV	 különösen	 jelentős	 vagyoni	 hátrányt	 okozó,	 bűnszövetségben	 elkö-
vetett	költségvetési	csalás	miatt	nyomoz.	A	milliárdos	csalás	 irányítói	 letar-
tóztatásban	 vannak,	 a	strómanok	 felhajtója	 bűnügyi	 felügyelet	 alá	 került.	
Az	elkövetők	akár	tíz	évet	is	kaphatnak.

Hamis parfüm az interneten

Az	 egyik	 népszerű	 közösségi	 oldalon	 kínálta	 neves	 világmárkák	 parfümjeit	
egy	Győr-Moson-Sopron	megyei	hirdető.	Arra	azonban	nem	számított,	hogy	
az	egyik	rendelést	a	NAV	munkatársai	adják	le.	Tizenegy	parfümöt	rendeltek	
66	000	forint	értékben.	Kiderült,	hogy	a	hirdető	a	kereskedést	adószám	nélkül	
végezte,	 és	bevételei	után	nem	adózott.	Az	ellenőrök	 figyeltek	 fel	 egy	hirde-
tésre	az	egyik	népszerű	közösségi	oldalon,	amelyben	világmárkák	parfümjeit	
(Hugo	Boss,	Calvin	Klein,	Chanel	stb.)	kínálták	alacsony	áron.	Az	eladó	azt	állí-
totta,	hogy	több	parfümje	már	nincs,	de	a	pénzügyőrök	kutatást	tartottak	a	la-
kásán,	ahol	további	210	üveg	hamis	illatszert	találtak.	A	hamis	árut	lefoglalták	
és	iparjogvédelmi	jogok	megsértése	miatt	eljárást	indítottak.	A	becslések	sze-
rint	kétmillió	forint	kárt	okozott	a	kereskedő	a	hamisítványokkal.	Az	adószám	
nélkül	végzett	gazdasági	tevékenység	miatt	több	százezer	forintos	mulasztási	
bírságra,	míg	az	eltitkolt	jövedelem	miatt	adóellenőrzésre	is	számíthat.
A	hamisított	termékeket	árusítók	nemcsak	a	gazdaság	tisztességes	szerep-

lőinek	okoznak	jelentős	károkat,	hanem	a	vásárlókat	is	megtévesztik,	és	a	sok-
szor	gyenge	minőségű	utánzatok	akár	az	egészségre	is	károsak	lehetnek.

A DROGKUTATÓ INTÉZET HÍREI

Megjelent	 a	Magyar	 Drogfigyelő	 folyóirat	 legújabb	 száma.	 Dr.	 Szabó	 Írisz	
a	„Csodaszer vagy veszélyes drog? – a Janus-arcú marihuána”	címmel	 írt	
tanulmányában	az	olvasók	a	kannabiszhasználat	lehetséges	pozitív	és	negatív	
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következményeiről	 olvashatnak.	 A	tanulmányban	 részletes	 leírás	 található	
arról,	 hogy	 az	eddigi	 kutatások	 alapján	milyen	 betegségek	 tüneteinek	 eny-
hítésében	lehet	szerepe	a	kannabisznak,	ezzel	egyidőben	bemutatásra	kerül-
nek	az	okozott	mellékhatások	 is.	Az	„Egészségügyi és társadalmi válaszok 
a kábítószer-problémákra: európai útmutató 2021-re – Polidroghasználat”	
című,	Dr.	 Szabó	 Írisz	 szerzőségével	 íródott	 recenzió	 az	azonos	 címmel	meg-
jelent,	 a	Kábítószer	 és	 Kábítószer-függőség	 Európai	 Megfigyelőközpontja	
(EMCDDA)	 által	 kiadott	 polidroghasználatról	 szóló	 miniútmutatót	 foglalja	
össze.	Humli	Viktória,	az	„Új pszichoaktív szerek: egészség és társadalmi re-
akciók”	 című	recenziójában	pedig	az	új	pszichoaktív	szerek	EMCDDA	mini-
útmutatójának	tartalmát	ismerteti.	Az	EMCDDA	miniútmutatói	foglalkoznak	
a	drogfogyasztási	mintázatoktól	elkezdve,	a	kockázati	csoportokon	át,	a	drog-
fogyasztást	érintő	ártalmakkal	is.

A	Magyar	Drogfigyelő	aktuális	lapszámai	itt	olvashatók:	https://drogkutato.hu/drogfigyelo/

Drogradar 

A	„Drogradar”	rovatunkban	heti	rendszerességgel	tekintjük	át	a	kábítószer-
rel	kapcsolatos	magyar	és	a	nemzetközi	híreket,	ennek	összegzését	készítet-
tük	el	a	Belügyi	Szemle	olvasói	számára.

Egy	öt	 fős	banda	ellen	indított	eljárást	a	Magyar	Rendőrség,	akik	több	mint	
négy	éven	át	csempésztek	kokaint,	speedet	és	extasyt	Hollandiából	hazánk-
ba,	és	virágnevekkel	álcázták	az	illegális	szereket.	Egy	59	éves	férfit	2022.	ja-
nuár	11-én	fogtak	el	isaszegi	otthonában,	aki	pincéjében	illegális	kábítószert	
termesztett.	Egy	rózsafai	és	egy	nagydobszai	férfit	2022.	 január	14-én	állítot-
tak	elő,	mert	a	gyanú	szerint	hónapok	óta	kábítószert	árultak	Baranya	megye	
több	településén.	Egy	39	éves	gyáli	férfi	otthonában	összesen	273	tő	marihuá-
nát	foglaltak	le	a	hatóságok.	Online	Chemsex-ről	szóló	szakmai	konferenciát	
tartottak	2022.	január	24-én,	melynek	előadásai	visszanézhetők.	Budapesten	
fogták	el	N.	A.	H.-t,	a	német	„drogbárót”.	44	kg	marihuánát,	8	kg	kokaint	és	2,5	
kg	ketamint	foglaltak	le	Szurdokpüspökiben.	2020	óta	árulta	az	úgynevezett	
biofű	nevű	új	pszichoaktív	szert	egy	tápiósági	férfi	és	párja,	a	rendőrök	a	férfit	
letartóztatták.

Európa. Írországban	 a	kábítószer	 birtoklásával	 kapcsolatban	 előállított	 sze-
mélyek	 száma	 2021-ben	 jelentősen	 csökkent,	 miután	 bevezették	 a	kanna-
biszbirtoklás	óvatos	kezelését	lehetővé	tevő	rendszert.	Az	újonnan	elemzett	
NHS-adatok	azt	mutatják,	hogy	az	elmúlt	15	évben	777	százalékkal	nőtt	azok-
nak	 az	idősebb	 korcsoportokban	megjelent	 függőknek	 a	száma	 az	Egyesült	

https://drogkutato.hu/drogfigyelo/
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Királyságban,	 akik	 kannabisz	 miatt	 kezelésben	 részesültek.	 Az	Európai	 Bi-
zottság	 erősebb	 mandátumot	 javasol	 az	EMCDDA-nak.	 Az	EMCDDA	 által	
2022.	január	20-án	közzétett	új	felmérés	eredményei	azt	mutatják,	hogy	nőtt	
a	kannabisz-	 és	 csökkent	 az	extasy-használat	 a	járvány	 hatására.	Megjelent	
az	EMCDDA	2022–2024	közötti	 időszakra	vonatkozó	egységes	programozási	
dokumentuma.

Amerika. Az	USA-beli Montana	állam	úgynevezett	zöld	megyéiben	–	ahol	
a	lakosok	 többsége	 igennel	 szavazott	 –	megkezdődött	a	marihuána	rekre-
ációs	 céllal	 történő	 értékesítése.	 A	legalizálás	 első	 hétvégéjén	 1,5	 millió	
dollárnyi	 marihuánát	 vásároltak	 az	államban.	 2020	 júliusa	 és	 2021	 októ-
bere	 között	 a	benzodiazepinek	 kimutatási	 aránya	 15	 százalékról	 53	 száza-
lékra	nőtt	Kanadában.	A	kanadai	Brit	Kolumbiában	jegyezték	fel	2021-ben	
a	legtöbb	 kábítószer-túladagolás	 miatti	 halálesetet,	 a	halálos	 áldozatok	
száma	öt	éven	belül	lényegében	megduplázódott.	A	Dutchie	nevű	vállalat	
az	amerikai	online	kannabiszpiac	több,	mint	40%-át	birtokolja,	mely	2021-
ben	csaknem	megduplázta	értékét.	A	Forbes	január	13-án	publikált	cikké-
ben	reflektált	a	médiában	robbanásszerűen	terjedő	hírre,	mely	szerint	egy	
kutatásban	kimutatták,	hogy	a	kannabiszhasználat	megvéd	a	COVID–19	ví-
rusfertőzés	ellen,	és	szakértő	megkérdezésével	kifejtették,	hogy	nem	véd	
a	kannabisz	a	koronavírus	ellen.	Almanzar-Alba	 lakásában	közel	 tízmillió	
adag	 volt	 elrejtve	 az	utcára	 kerülő	 egyik	 legveszélyesebb	 illegális	 kábító-
szerből,	 a	fentanilból.	 Luke	Clippinger	 január	 12-én	 benyújtotta	 az	1.	 kép-
viselőházi	 törvényjavaslatot,	 amely	 lehetővé	 tenné	 a	marylandi	 lakosok	
számára,	 hogy	 választások	 során	 döntsenek	 a	marihuána	 legalizálásáról.	
A	Science	Advances	folyóiratban	2022.	január	20-án	megjelent	tanulmány	
szerint	a	kannabidiol	(CBD)	gátolja	a	SARS-CoV-2	fertőződést	sejttenyésze-
tekben	és	egerekben.	Az	NBC	News	2022.	január	30-án	megjelent	cikke	sze-
rint	a	kannabisznak	a	fiatalok	kogníciójára	gyakorolt	hatásával	foglalkozó	
korábbi	kutatások	új	analízise	azt	találta,	hogy	a	kannabiszfogyasztás	okoz-
ta	 tanulási	 és	memóriazavar	hetekig	 is	 elhúzódhat.	 Egy	négyéves	 kisfiút	
lelőttek	egy	autó	hátuljában	2022.	január	29-én	este,	miközben	két	felnőtt	
marihuánát	szívott	az	első	ülésen.

Ázsia.	A	2021-ben	lefoglalt	 illegális	kábítószer	összesen	4	tonna	és	435	kilo-
gramm	 volt	 Kambodzsában.	 A	Brit	 Királyi	 Haditengerészet	 több,	 mint	 egy	
tonna	tiltott	kábítószert	foglalt	le	csaknem	15	millió	font	(6,5	milliárd	forint)	
értékben	az	Ománi-öbölben.	Thaiföld	lett	az	első	ország	Ázsiában,	amely	jóvá-
hagyta	a	marihuána	„de	facto”,	azaz	a	gyakorlatban	történő	dekriminalizálá-
sát,	bár	a	hatóságok	szürke	zónát	hagytak	a	rekreációs	felhasználás	körül.



2022. márciusBelügyi Szemle Hírlevél 8

NNI HÍRADÓ

Hazánk	1985-ben	csatlakozott	a	veszélyeztetett	vadon	élő	állat-	és	növényfa-
jok	nemzetközi	kereskedelméről	 szóló	Washingtoni	Egyezményhez	 (továb-
biakban:	 egyezmény),	majd	 2004-ben	 az	Európai	Unióhoz,	mellyel	 kötelező	
érvényű	 jogforrássá	 vált	 a	részben	 az	egyezményen	 alapuló,	 a	vadon	 élő	 ál-
lat-	 és	 növényfajok	 számára	 kereskedelmük	 szabályozása	 által	 biztosított	
védelemről	 szóló	 338/97	EK	 tanácsi	 rendelet	 (továbbiakban:	 rendelet),	 ami	
tartalommal	tölti	ki	a	Büntető	Törvénykönyvről	szóló	2012.	évi	C.	törvény	242.	
§-ban	 szabályozott	 természetkárosítás	 kerettényállását,	 hiszen	 pönalizálja	
a	rendelet	a	és	B	mellékletében	felsorolt	védett	állat-	és	növényfajokkal	tör-
ténő	jogellenes	magatartásokat.

A	 Készenléti	 Rendőrség	 Nemzeti	 Nyomozó	 Iroda	 Korrupció	 és	 Gazdasá-
gi	 Bűnözés	Elleni	 Főosztály,	Kiemelt	Ügyek	Osztályának	keretei	 között	mű-
ködő	 Környezeti	 Bűnözés	 Elleni	 Alosztály	 mint	 a	témakörben	 nemzetközi	
kapcsolattartásra	 is	 kijelölt	 egység	 2017-ben	 jelzést	 kapott	 az	egyezmény	
végrehajtásáért	 felelős	németországi	 szakhatóságtól	arról,	hogy	 ismeretlen	
személyazonosságú,	 feltételezhetően	magyar	 állampolgárok	 Európa	 külön-
böző	online	értékesítő	felületein	számos	védett	kaktuszféléhez	tartozó	fajok	
egyedeit	kínálják	értékesítésre.	Többek	között	az	Aztekium	valdezii	faj	egye-
deit,	melynek	különlegessége,	hogy	ezt	a	rendkívül	ritka,	természetes	élőhe-
lyén	kizárólag	a	Mexikói	Egyesült	Államok	Nuevo	Leon	államának	Rayones	
folyó	menti	völgyeiben	megtalálható	kaktuszfélét	a	botanika	is	csak	2013	óta	
ismeri,	 ekkor	 keletkeztek	 a	fajról	 az	első	 tudományos	 leírások.	 Jellegzetes-
sége,	hogy	apró,	 természetes	közegében	rendkívül	 lassan	fejlődik,	végleges	
méretét	(5–6	centiméter	átmérő)	akár	évtizedek	alatt	érheti	el.	A	rendkívül	
lassú	növekedés,	az	újdonság	hatása,	és	az	a	tény,	hogy	a	növény	származási	
országa	sosem	engedélyezte	annak	az	ország	területéről	történő	kivitelét,	azt	
eredményezte,	hogy	2013-tól	megfigyelhetővé	vált	az	elektronikus	piactere-
ken	ezen	kaktuszfélék	iránt	keletkezett	hatalmas	gyűjtői	kereslet,	így	egy-egy	
élőhelyről	származó	egyedért	a	megszállott	gyűjtők	képesek	voltak	több	ezer	
eurós	vételárak	kifizetésére.

A	 társhatóságok	 által	 átadott	 információk	 és	 további	 nyomozási	 cselekmé-
nyek,	mint	például	közösségi	portálok	 (Facebook),	online	piacterek	 (E-bay),	
online	 pénzügyi	 tranzakciók	 végrehajtására	 alkalmas	 felület	 (Paypal),	 in-
ternet	 és	 mobilszolgáltatók	 megkeresésének	 végrehajtásával	 azonosításra	
került	egy	nagyjából	tíz	főre	tehető	személyi	kör	Magyarországon,	akik	ren-
delkeznek	a	megfelelő	szakértelemmel	ahhoz,	hogy	a	kaktuszfélék	családjába	
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tartozó	kb.	2200	különböző	kaktuszfaj	egyedeit	képesek	legyenek	elhatárolni	
egymástól,	és	felismerni	az	értékkel	rendelkezőket.	Ezen	túlmenően	rendel-
keznek	azzal	 a	képességgel	 és	 anyagi	 lehetőségekkel,	hogy	ezeket	 a	fajokat	
természetes	élőhelyükön	–	 jelen	eljárás	során	a	Mexikói	Egyesült	Államok-
ban	 –	 „expedíciós”	utakon	 felkeressék,	majd	begyűjtsék	azokat,	 azért,	hogy	
az	élőhelyről	történő	elszakítást	követő	viszontagságos	úton	túlélésüket	biz-
tosítva	speciális	módon	az	Európai	Unió	területére	csempésszék,	hogy	azok-
kal	 saját	 gyűjteményeiket	 gyarapítsák,	 és	 a	magyarországi,	 európai,	 illetve	
távol-keleti	vásárlók	igényeit	kielégítsék.

A	büntetőeljárás	során	beszerzett	adatokból	megállapítást	nyert,	hogy	az	elköve-
tői	kör	gyakorlatilag	évtizedek	óta	él	a	kaktuszok	világában	és	rendkívül	megala-
pozott	tudással	rendelkezik	a	kaktuszfélék	területén,	illetve	igazolást	nyert,	hogy	
kapcsolatban	állnak	egymással	mind	a	személyes,	mind	az	online	térben,	és	a	ve-
szélyeztetett,	vadon	élő	kaktuszok	élőhelyeit	–	GPS	alapú	koordináták	alkalma-
zásával	 –	megosztják	egymással.	A	felderítés	 sikeréhez	nagyban	hozzájárult	az,	
hogy	a	személyek	azonosítását	követően	megállapíthatók	voltak	az	utazási	nyil-
vántartásokból	az	adott	személyek	korábbi	külföldi	tartózkodásainak	időpontjai,	
így	 a	bűnügyileg	 releváns	 időszakok	 összevetésre	 kerültek	 az	általuk	 használt	
elektronikus	eszközökön	tárolt	felvételekkel,	az	eszközök	geolokációs	adataival.

Az	Aztekium	valdezii	endemikus	kaktuszfaj,	így	kizárólag	a	korábban	említett	
helyen	található	meg	természetes	élőhelyén,	mely	tény	a	tudomány	jelenlegi	
állása	szerint	vitathatatlan.	Vitathatatlan	úgyszintén	az	is,	hogy	a	származási	
ország	ezen	 faj	egyedeire	sosem	adott	export	engedélyt,	 illetve	a	magyaror-
szági	igazgatási	hatóság	(Agrárminisztérium)	sem	adott	ki	egyetlen	magyar	
állampolgárnak	sem	import	engedélyt	a	növények	behozatalára,	pedig	az	Eu-
rópai	Unión	kívülről	 érkező,	 az	egyezmény	hatálya	 alá	 tartozó	növényfajok	
bármely	egyedének	az	Európai	Unió	területére	történő	behozatalához	az	ex-
port-import	engedélyek	együttes	megléte	szükséges.

A	nyomozás	érdekessége	jelen	esetben	az	volt,	hogy	az	elektronikus	bizonyí-
tékok	sorából	zárt	logikai	láncolat	volt	felállítható,	mely	szerint	az	elkövetői	
kör	az	általuk	elkészített	tervek	szerint	az	adott	fajokhoz	tartozó	élőhelyeket	
GPS	 koordináták	 alapján	 felkeresték,	 azért,	 hogy	 azokat	 begyűjtsék,	 az	Eu-
rópai	Unió	és	Magyarország	 területére	 jogellenesen	behozzák,	majd	azt	ha-
szonszerzés	 céljából	 értékesítsék.	 Figyelemmel	 arra,	 hogy	 ez	 az	elkövetési	
magatartás	több	tagállam	állampolgárai	esetében	is	megállapítható	volt,	az	el-
követési	módszer	 felismerését	követően	az	uniós	 társhatóságok	szerveinek	
figyelmét	is	felhívhattuk	a	bűnelkövetés	eme	„új”	formájára.



2022. márciusBelügyi Szemle Hírlevél 10

Az	egyezmény	rendelkezései	alapján	különleges	aspektusa	volt	a	nyomozás-
nak,	hogy	annak	keretein	belül	fel	kellett	venni	a	kapcsolatot	a	Mexikó	Egye-
sült	 Államok	 diplomáciai	 képviseletével,	 mivel	 a	származási	 ország	 „saját	
vagyonaként”	igényt	tarthat	a	fogadó	ország	által	lefoglalt	védett	növényekre,	
azonban	mivel	túlélésüket,	a	fajok	fennmaradását	és	közcélú	felhasználását	
hazánkban	biztosítottnak	látták,	így	a	későbbiekben	azok	az	állami	gyűjtemé-
nyeket	gyarapíthatják.

Végezetül	elmondható,	hogy	a	nyomozás	 fő	eredménye,	hogy	az	elkövetői	kör	
azonosításával	 és	 büntetőjogi	 felelősségre	 vonásával	 vélhetően	 sikerült	meg-
akadályozni,	 hogy	 cselekedeteikkel	 további	 védett	 növényfajokat	 taszítsanak	
a	kipusztulás	szélére	–	mint	ahogy	ezt	két	kihalás	szélén	álló	kaktuszfaj	vonatko-
zásában	megtették	–,	így	is	elősegítve	bolygónk	biodiverzitásának	megőrzését.

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS HÍREI

A	Nemzeti	Bűnmegelőzési	Tanács	(NBT)	és	a	DUE	Médiahálózat	immár	az	ötö-
dik	Nagy	Diák	Bűnmegelőzési	tesztet	indította	útjára,	amely	ezúttal	is	temati-
zált;	a	kérdések	leginkább	az	internet	világával,	pontosabban	annak	kriminális	
veszélyeivel	foglalkozik.	Az	edukatív	játék	felhívja	a	figyelmet	az	online	sze-
xuális	molesztálás,	a	közösségi	oldalakon	megjelenő	álhírek,	vagy	az	interne-
tes	zaklatás	jelenségére,	valamint	arra,	hogyan	kerülhető	el	az	áldozattá	válás.	
Természetesen	a	18	kérdésből	álló	tesztet	bárki	kitöltheti,	azonban	a	játékban	
most	is	két	korosztály	verseng:	a	14–18,	illetve	a	19–22	évesek,	akik	április	25-ig	
küldhetik	el	a	tesztet.	Az	eddigiekhez	hasonlóan,	fizikai	jelenléttel,	május	20-
án	lesz	a	döntő,	az	algoritmus	által	mindkét	korosztályból	kisorsolt	5–5	fő	kö-
zött.	Erre	a	megmérettetésre	az	Országos	Ifjúsági	Sajtófesztiválon	kerül	sor,	
ahol	a	győztesek	értékes	elektronikai	eszközöket,	köztük	a	fődíjat	egy	Lenovo	
IdeaPad	laptopot	is	nyerhetnek.

A MÁRIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Dános Valér, Galambosi Barbara, Hertelendi Lajos, Hornyik Zsuzsan-
na, Varga Anita & Szabó Csaba	„Tükör – Minősített folyóirat lett a Belügyi 
Szemle 2021-ben; Belügyi Szemle a fejlődés útján – határok nélkül”	 című	
cikke	a	2021.	évi	szerkesztőségi	eredményeket	taglalja,	és	a	jövőbeli	célkitű-
zéseket	tárja	az	olvasók	elé.
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Urbán Ferenc	„A COVID–19 globális humán pandémia és a schengeni ha-
tárellenőrzés rendje”	 címet	 viselő	 cikke	 a	2020	 márciusában	 Európában	
megjelent	 COVID–19-járvány	 schengeni	 határellenőrzési	 szabályokra	 gya-
korolt	 hatását	 elemzi	 a	megállapodásban	 részes	 országok,	 különösképpen	
Magyar	ország	tekintetében.

Nogel Mónika	„Bűnös vagy ártatlan? Igazságügyi genetikus szakértői vé-
lemények relevanciája a védelem számára”	 című	 tanulmánya	 bemutatja	
a	hazai	bűnügyi	célú	igazságügyi	genetikai	vizsgálatokra	vonatkozó	jogi	sza-
bályozást,	és	a	DNS-laboratóriumok	aktuális	helyzetét.

Kovács István – Piros Attila	„A laissez-faire megjelenése a mai kor rendé-
szeti vezetőjének attitűdjében Harmadik rész: kutatási eredmények”	című	
cikkéből	 kiderül,	 hogy	 a	vezetés-	 és	 szervezéstudomány	 kiemelt	 figyelmet	
fordít	az	egyes	szervezetek	szervezeti	kultúrájának	tanulmányozására.

Rottler Violetta – Kovács Sándor	„A magánbiztonság kezdetei és a magyar 
magánbiztonsági szektor fejlődése az első törvényi szintű szabályozásig”	
címmel	 megjelent	 tanulmányának	 célkitűzése	 a	modern	 magánbiztonság	
kialakulási	folyamatának	bemutatása,	az	előmozdító	(katalizátor)	és	a	hátrál-
tató	tényezők	számbavétele	a	jogi	szabályozás	fejlődésére	fókuszálva.

Kanyuk Petra Ágnes	 „Egy be nem váltott remény margójára? – avagy 
a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés és a migrációs vonatkozá-
sú érdekkapcsolatok jelensége” című	 tanulmányából	megtudhatjuk,	 hogy	
a	migrációs	vonatkozású	érdekkapcsolatok	 jelenségében	való	meghatározó	
jelenlétünket	a	nyugati,	 illetve	keleti	közvetlen	szomszédjainkhoz,	és	a	távo-
labbi	államokhoz	képest	szemlélve,	azoktól	eltérő	kép	rajzolódik	ki.

Tihanyi Miklós – Papp Dávid	„A körzeti megbízotti szolgálat története 1. A 
kezdetek” című	cikkéből kiderül,	hogy	az	1950-es	évek	elején	felismerésre	ke-
rült,	hogy	a	korábban	alkalmazott	rendészeti	eszközök	tovább	már	nem	voltak	
képesek	hatékonyan	biztosítani	az	állampolgárok	közbiztonság	iránti	igényét.	

Az	Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások	rovatunk	e	havi	cik-
kének	címe:	„Egy dark weben elkövetett bűncselekmény felderítésének ta-
nulságai, a nemzetközi összefogás jelentősége”.

Kitekintés	 rovatunkban	 Mogyoródi Gergely	 tollából	 származó	 cikkel	 készül-
tünk	a „Rendőrkiválasztás Zürichben és az egyes svájci kantonokban” címmel.
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Márciusi	recenziónkat	Barnusz Nóra	készítette,	amelyben	a	„Járványszótár: 
a világjárványhoz köthető szavak és kifejezések”	kötet	kerül	bemutatásra.

Márciusi	interjúnkban	a	hűség	és	a	szabadság	városának	különös	rendészeti	
aspektusairól,	a	jelenkor	kihívásairól	és	a	jövőbeni	tervekről	beszélgetett	dr.	
Dános	Valér	főszerkesztő	és	dr.	Szabó	Csaba	felelős	szerkesztő	dr.	Herczeg 
Zoltán r. alezredes	úrral,	a	Soproni	Rendőrkapitányság	vezetőjével.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Mesterséges intelligencia és technológia kiállítás

A	gazdaság	akkor	lesz	továbbra	is	fejlődőképes,	ha	olyan	ökoszisztéma	épül	
köré,	amely	ki	tudja	szolgálni	az	ipart;	ezek	a	technológiai	platformok	pedig	
meghatározók	lesznek	a	következő	évtizedekben	–	jelentette	ki	az	innovációs	
és	technológiai	miniszter	Zalaegerszegen.

Palkovics	László	a	ZalaZone	tesztpályán	rendezett	Mesterséges	intelligen-
cia	és	technológia	kiállítás	megnyitóján	azt	hangsúlyozta,	hogy	Magyaror-
szág	ipara	az	IMF	tanulmánya	szerint	70	százalékban	a	high-tech	szektorba	
tartozik,	hasonlóan	Németországhoz	és	Dániához,	vagyis	Európa	élvonalá-
hoz.

A	gazdaság	azonban	csak	akkor	lesz	fejlődőképes,	ha	köré	tudjuk	építeni	azt	
az	ökoszisztémát,	 ami	 az	ipart	 ki	 tudja	 szolgálni,	 és	 ennek	 eleme	 a	kutatás,	
az	oktatás,	illetve	azok	a	technológiai	platformok,	amelyek	nemcsak	vélemé-
nyeket	„gyűjtenek	és	konszolidálnak”,	de	a	széles	közönség	számára	megpró-
bálják	mindezt	érthetővé	is	tenni	–	jelezte	Palkovics	László.

A	kormány	az	elmúlt	négy	évben	nyolc	technológiai	platformot	hozott	létre,	
ezek	közé	tartozik	az	ipar	4.0	stratégiája,	az	5G	Koalíció,	valamint	az	autonóm	
gépek,	drónok	 technológiájával,	 továbbá	a	mesterséges	 intelligenciával	 fog-
lalkozó	 platformok.	A	következő	 évtizedeket	 ezek	 a	technológiák	 fogják	 jel-
lemezni,	az	ezeken	a	területeken	létrejövő	műszaki,	tudományos	és	vállalati	
eredmények	–	vélekedett	a	miniszter.

Jakab	 Roland,	 a	közel	 400	 tagot	 számláló	 Mesterséges	 Intelligencia	 Koa-
líció	 elnöke	 arról	 számolt	 be,	 hogy	 a	Zalaegerszegen	 kiállító	 cégek	 széles	
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spektrumon,	több	iparágra	is	kiterjedő	technológiákat	mutatnak	be.	Egyebek	
közt	önvezető	 földi	 és	 légi	 járművek,	digitális	katonai	 technológiák	mellett	
például	hangvezérelt	adatbevitelt,	vagy	éppen	 ipari	környezetben	alkalmaz-
ható	kiterjesztett	valóság	alkalmazást	is	–	ismertette.

BIZTONSÁGI KISOKOS

Így	kerüljük	el	a	leggyakoribb	e-mail	küldési	hibákat!

Egy-egy	félresikerült	e-mail	sok	kárt	okozhat	szakmai	vagy	magán	kapcsola-
tainkban,	 legyen	az	egy	átgondolatlan,	 indulatos,	vagy	egy	rossz	címzettnek	
küldött	üzenet.	Szerencsére	néhány	 jó	gyakorlat	elsajátítása	 segítségünkre	
lehet	abban,	hogy	elkerüljük	a	leggyakoribb	e-mail	küldési	hibákat.

•	 Címzett mező automatikus kitöltése:	Inkább	az	üzenet	megfogalmazá-
sa	után	adjuk	meg	a	címzettet,	és	ellenőrizzük,	hogy	valóban	az(ok)	a	cím-
zett(ek),	aki(k)nek	küldeni	szeretnénk	az	e-mailt!

•	 Csatolmány is van?:	 Biztos	 azt	 a	fájlt	 csatoltuk?	Küldés	 előtt	 nyissuk	
meg	újra!

•	 Válasz mindenkinek:	Rendben	van,	ha	mindenki	megkapja	az	e-mailt?
•	 Felindulásból ne válaszoljunk:	Tartsunk	egy	kis	szünetet,	mielőtt	vála-
szolunk	az	e-mailre!	(„A	szó	elszáll,	az	írás	megmarad.”)

•	 Túl bizalmas információ?:	Inkább	ne	írjuk	le!

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei
Tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról

A	tudományos	munka	napjainkban	iparrá	vált,	ahol	nemcsak	a	kutatási	ered-
mények,	hanem	azok	megjelenési	helye	és	indexáltsága,	láthatósága	is	számít.	
Ezzel	párhuzamosan	a	szerzőknek	és	intézményeknek	egyre	inkább	a	tudatos	
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tervezés	eszközeivel	szükséges	szervezniük	tevékeny-
ségeiket	annak	érdekében,	hogy	versenyképességüket	
megőrizzék.
A	tudományos	publikálás	alapjai	folytatásaként	meg-

jelenő	a nemzetközi tudományos láthatóság eszközei	
című	könyv	gyakorlati	példákkal	szemléltetve	vezeti	
végig	az	olvasót	mindazon	tényezőkön,	eszközökön	és	
stratégiákon,	amelyekkel	az	intézmények	tudományos	
versenyképessége	fenntartható.	A	kötet	nemcsak	gon-
dolatébresztés,	de	a	megoldásokra	példákat	felsorakoz-
tató	útmutató	is	kíván	lenni.

Reméljük,	hogy	a	nemzetközi	rangsorok,	a	publikációfinanszírozási	modellek,	
vagy	épp	az	egyes	nemzetközi	akkreditációs	programban	szereplő	intézmények	
legjelentősebb	témái	segítséget	jelentenek	majd	a	tudomány	útvesztőiben.	A	köte-
tet	a	doktorandusz	hallgatóktól	az	egyetemi	felsővezetőkig	mindenkinek	ajánljuk.
Szerző:	Sasvári	Péter,	Urbanovics	Anna
Megjelenés éve:	2021
Kiadó: Ludovika	Egyetemi	Kiadó

Forrás:	https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/a-nemzetkozi-
tudomanyos-lathatosag-eszkozei/

Vásárlói bizalom az illegális szerek online piacán

Napjainkban	egyre	nagyobb	problémát	jelent	az	ille-
gális	szerekhez	való	könnyű	hozzáférés	az	interneten	
keresztül.
A	tiltott	szerek	kriptopiaca	a	dark	weben	éli	virágko-

rát.	Az	illegális	online	kereskedelem	működése	elkép-
zelhetetlen	lenne	a	vásárlók	és	a	kereskedők	közötti	
bizalom	nélkül,	ami	egyben	a	tranzakciók	sikerének	
egyik	garanciája	is.	Néhány	kutató	ebből	a	szempont-
ból	közelíti	meg	a	jelenség	feltárását,	miközben	annak	

visszaszorítását	a	vásárlói	bizalom	befolyásolásán	keresztüli	keresletcsökken-
téssel	képzelik	el.
Jelen	monográfia	egy	kutatás	első	fázisát	mutatja	be,	amelyben	azt	vizsgál-

ták,	hogy	a	felhasználók	milyen	feltételek	mellett	vásárolnának	kábítószere-
ket	az	interneten.
A	monográfiában	számos	érdekesség	olvasható	az	online	kábítószer-keres-

kedelem	színteréről,	szereplőiről,	jellemzőiről,	szabályozási	dilemmáiról	és	
krimináletiológiai	hátteréről.

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/a-nemzetkozi-tudomanyos-lathatosag-eszkozei/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/a-nemzetkozi-tudomanyos-lathatosag-eszkozei/
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A	kutatás	első	eredményei	már	most	jól	használható	irányokat	közvetítenek	
a	bűnmegelőzésben	érintett	szakemberek	és	kutatók	számára.
Szerző:	Dornfeld	László,	Kiss	Tibor,	Szigeti	Ákos
Szerkesztő:	Kiss	Tibor
Megjelenés éve:	2021
Kiadó:	Ludovika	Egyetemi	Kiadó

Forrás:	https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/vasarloi-bizalom-az-
illegalis-szerek-online-piacan/

FOLYÓIRATOK

Börtönügyi Szemle 2021/3–4.

Schmehl János: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Ope-
ratív Törzsének működése és a COVID–19-járvány elleni védekezésben 
betöltött szerepe

A	koronavírus-járvány	kapcsán	a	büntetés-végrehajtási	szervezetnek	új,	ed-
dig	nem	ismert	intézkedéseket	kellett	bevezetnie,	amelyek	jelentős	hatással	
voltak	és	vannak	a	személyi	állomány	napi	munkavégzésére.	A	Kormány	által	
hozott	intézkedések	adaptálásához,	azoknak	a	büntetés-végrehajtásra	vonat-
kozó	lekövetéséhez	modellezni	kellett	az	egyes	szaktevékenységek	végre-
hajtása	során	felmerülő	járványügyi	kockázatokat.	A	Büntetés-végrehajtás	
Országos	Parancsnokságán	felálló	és	folyamatosan	működő	Operatív	Törzs	
számos	intézkedést	hozott,	amelyek	biztosították	az	eredményes	védekezés-
hez	szükséges	keretrendszert.	A	járvány	első	hulláma	alatt	a	vírus	nem	tört	be	
a	büntetés-végrehajtási	intézetek	falain	belülre,	a	továbbiakban	pedig	a	civil	
élethez	képest	kedvezőbb	fertőződési,	illetve	halálozási	arányokat	mutatnak	
a	fogvatartotti	statisztikák.	Jelen	tanulmány	a	védekezés	stratégiáját	és	a	köz-
ponti	irányítás	módját	mutatja	be,	valamint	betekintést	enged	a	meghozott	
döntések	hátterébe.

Halmosi Zsolt: Védekezés a koronavírus ellen – a kórházparancsnoki 
rendszer szemszögéből

A	2019	decemberében	a	kínai	Vuhan	városában	azonosított	koronavírus	okoz-
ta	megbetegedések	Magyarországot	óvintézkedések	sorának	meghozatalára,	
és	határozott,	tervszerű	fellépésre,	védekezésre	kényszerítették.	Magyaror-
szág	Kormánya	a	koronavírus-járvány	elleni	védekezés	érdekében	a	kórházak	

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/vasarloi-bizalom-az-illegalis-szerek-online-piacan/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/vasarloi-bizalom-az-illegalis-szerek-online-piacan/
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megerősítésére	létrehozta	a	kórházparancsnoki	rendszer	ideiglenes	intézmé-
nyét	a	Magyar	Honvédség,	a	hivatásos	katasztrófavédelmi	szerv,	valamint	az	ál-
talános	rendőrségi	feladatok	ellátására	létrehozott	szerv	állományából	kijelölt	
1–1	fő	kórházparancsnok	és	kórházsegéd	(logisztikus)	kijelölésével.	A	felada-
taikat	miniszterelnöki	megbízólevél	alapján	megkezdő	kórházparancsnokok	–	
a	járványveszéllyel	összefüggő	szabályok	betartására	és	az	egészségügyi	készlet	
megóvására	vonatkozó	–	javaslatait	az	egészségügyi	intézmények	vezetői	köte-
lesek	voltak	végrehajtani.	A	tanulmány	célja	a	korábban	ismeretlen	és	egyedi	
kórházparancsnoki	rendszer	működésének	és	a	kórházparancsnokok	egész-
ségügyi	készlet	védelmével	kapcsolatos	feladatkörének	megismertetése,	va-
lamint	a	kórházparancsnoki	törzs	elhelyezése	az	irányítás	és	a	más	szervekkel	
történő	együttműködés	rendszerében.

Forrás:	https://bv.gov.hu/sites/default/files/BvOP/Kiadvanyok/BSZ%202021-3-4%20Online.pdf

https://bv.gov.hu/hu/bortonugyi-szemle

Magyar Bűnüldöző 2021/1–2.

Néher Dóra: a jogi személyek büntetőjogi megfelelésének aktuális kérdései

A	jogszabályba	ütköző	magatartások	feltárása	és	a	jogsértésre	történő	álla-
mi	reagálás	a	társadalmi	kapcsolatok	rendjének	megőrzése	szempontjából	
alapvető	jelentőségű,	ezért	a	büntetőjog	elsőrendű	feladata	az	emberek	kö-
zösségi	együttélésének	védelme.	A	társadalmi	rendet	a	jogrend	biztosítja	és	
erősíti.	A	hazai	jogrendünk	számos	magatartási	szabályt,	normát	állít	fel,	me-
lyek	tilalmak	és	parancsok	formájában	jelennek	meg.	A	normakövetés	és	
a	jogrend	megőrzése	érdekében	szükség	esetén,	ultima	ratio	jelleggel	kény-
szer	igénybevételére	is	sor	kerül.	A	közhatalmi	kényszer	alkalmazása	azt	
teszi	nyilvánvalóvá,	hogy	a	jogszabályok	megsértéséhez	következmények,	
szankciók	kapcsolódnak.	A	klasszikus	értelemben	vett	büntetőjog	feladata	
egy	már	megvalósított	cselekmény	vagy	egy	elvárt	magatartás	megvalósítá-
sa	hiányának	pönalizálása.

Szabó Tamás: a 3D nyomtatott fegyverek természete, különös tekintettel 
a közigazgatási engedélyezés aspektusaira

A	mai	technológia	rohamos	változását	és	fejlődését	figyelembe	véve	olyan	új	
területek	is	hatalmas	jelentőségre	tesznek	szert,	amelyekre	egy	évtizeddel	ez-
előtt	senki	sem	gondolt	volna.	A	számítógépes	(IT)	forradalom	után	jelenleg	
is	robbanásszerűen	fejlődik	a	3D-nyomtatás	szektora.	Ez	végtelen	potenciált	

https://bv.gov.hu/sites/default/files/BvOP/Kiadvanyok/BSZ 2021-3-4 Online.pdf
https://bv.gov.hu/hu/bortonugyi-szemle
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jelent	az	ipar	számára,	méghozzá	az	alapanyagoktól	függetlenül.	Emellett	a	ki-
sebb	üzemek,	sőt	akár	a	hétköznapi	emberek	is	használhatják,	hiszen	nem	
csak	ipari	3D-nyomtatók	vannak	jelen	a	piacon.	Megannyi	új	fejlesztés	és	fájl-
sor	keletkezik	minden	egyes	nap.	Mára	már	egyértelmű,	hogy	az	új	szoftve-
rek,	programok,	fájlok	a	leggyorsabban	és	a	legnagyobb	számban	jönnek	létre.	
A	technológiára	tehát	azt	lehet	mondani,	hogy	„felforgató”	karakterű,	amely	
miatt	újra	kell	definiálni	a	korábbi	fogalmainkat.	Ugyanakkor	e	technológia	
szabályozott	kereteit	és	regulációját	is	meg	kell	alkotni,	ez	pedig	elsődlegesen	
a	jogalkotóra	háruló	feladat.
	
Dr. Nagy Sándor István – Dr. Gonda Éva: a rendőrség személyi állománya 
érdemeinek elismeréséről

Magyarország	Rendőrségének	személyi	állományában	rengeteg	olyan	elhi-
vatott	személy	található	meg,	akik	a	munkájukat	–	legyen	szó	járőrről,	techni-
kusról,	nyomozóról,	vizsgálóról	vagy	akár	hivatali,	illetve	egyéb	irodai	munkát	
végző,	továbbá	egyéb	munkakörben	foglalkoztatott	személyről	–	az	oly	gyak-
ran,	joggal	emlegetett	hivatástudatnak	megfelelő	szellemben,	odaadóan	vég-
zi.	Éppen	ezért,	véleményünk	szerint,	ezek	a	hivatásos,	rendvédelmi	igazgatási	
alkalmazásban	álló	munkavállalók,	egyéb	jogviszonyban	foglalkoztatottak	ér-
demessé	válnak	a	külön	jutalmazásra.
Úgy	gondoljuk,	hogy	aki	ténylegesen	is	rendelkezik	hivatástudattal,	annak	

nem	elsődleges	célja	a	minél	több	jutalom,	illetve	elismerés	megszerzése,	hi-
szen	ezek	a	személyek	a	munka	öröméért	állnak	még	mindig	a	testület	szol-
gálatában.	Ugyanakkor	pontosan	a	feszített	munkatempójukkal,	kiemelkedő	
munkavégzésükkel	vagy	eseti	teljesítményükkel	kiérdemlik	azt,	hogy	elismer-
jék	őket,	kvázi	ki	kell	őket	emelni	az	állományból	–	legalább	–	egy-egy	elismerés	
erejéig.	Az	elvégzett	munkáért,	a	beosztotti	állomány	érdemeinek	elismerése-
ként	milyen	jutalmazási	formából	választhatnak	a	vezetők?	Mely	jutalmazási	
formáról	mit	érdemes	tudnunk?	Tanulmányunk	ezekre	a	kérdésekre	kíván	
választ	adni	amellett,	hogy	a	rendőrségi	jutalmazási	rendszerről	átfogó	képet	
biztosít	az	olvasó,	reményeink	szerint	leginkább	a	rendőrségi	állomány	köré-
be	tartozó,	illetve	a	téma	iránt	érdeklődő	személyek	részére.
Tanulmányunk	elkészítésére	a	jelenleg	hatályos	jogi	szabályozók	alapulvéte-
lével	kerül	sor,	mintegy	összegző,	bemutató	jelleggel.

Forrás:	https://www.bunuldozok.hu/_files/ugd/4062ca_455269a671d14b9a990dc6b7e52c7737.pdf

https://www.bunuldozok.hu/lapsz%C3%A1mok

https://www.bunuldozok.hu/_files/ugd/4062ca_455269a671d14b9a990dc6b7e52c7737.pdf
https://www.bunuldozok.hu/lapsz%C3%A1mok
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ÁPRILISI ELŐZETES

Az áprilisi lapszámba tervezett cikkek:

Zsiros Bettina: Túlbizonyítás,	mint	az	igazságkeresés	egy	anomáliája	a	bün-
tetőeljárásban

Tihanyi Miklós & Papp Dávid: a	körzeti	megbízotti	szolgálat	története	2.	A	kez-
detektől	a	rendszerváltozásig

Lippai Zsolt: a	rendőrtiszthelyettes-képzés	múltja	és	jelene

Merkl Zoltán: a	rendészet	szerepe	és	feladatai	az	állam	„külső”	védelmében

Szigeti Ákos: Szövegbányászat	a	dark	neten:	rendészettudományi	alkalmazások

Vájlok László: a	rendészet	egyedi	megjelenése	különböző	országokban

Czenczer Orsolya: Pandémia	a	büntetés-végrehajtásban.	Nemzetközi	elvárások	
és	ajánlások	a	szabadságelvonás	végrehajtásával	foglalkozó	intézetek	esetében

Fibiné Babos Barbara: a	mentális	egészség	relevanciája	a	rendészeti	felsőok-
tatásban

Finszter Géza & Korinek László: Nemzetközi	Rendészeti	Figyelő	V.

Fórizs Sándor: Egy	PhD-dolgozat	megvédése,	és	az	esemény	háttere

Mogyoródi Gergely: Rendőrkiválasztás	Bajorországban	és	a	különböző	né-
met	tartományokban

Juhász Anikó: a	labdarúgó-mérkőzések	rendezvénybiztosítási	koncepciója

Dános Valér: Interjú	Janza	Frigyes	ny.	r.	vezérőrnagy	úrral.	
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ZÁRSZÓ

Bízunk	benne,	hogy	márciusi	hírlevelünkben	is	sok	hasznos	információt,	érde-
kességet	találtak.	E	havi	kiadványunkhoz	jó	olvasást	kívánunk!

Szerkesztőség

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely:  2090	Remeteszőlős	(Adyliget),	Nagykovácsi	út	3.
E-mail:  szerkesztoseg@belugyiszemle.hu			
Facebook: https://www.facebook.com/belugyiszemle
Telefon:  +36	(26)	795-900;	BM:	24-600,	24-611
Weblap:  https://belugyiszemle.hu
OJS:   https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index		

Felelős kiadó
Belügyminisztérium	Belügyi	Szemle	Szerkesztősége
2090	Remeteszőlős,	Nagykovácsi	út	3.

Nyomda
Duna-Mix	Kft.,	Vác.	
Felelős	vezető:	Szakolczai	Lóránt	bv.	ezredes

Szerkesztette	
Dr.	Hornyik	Zsuzsanna,	Belügyi	Szemle	főszerkesztő-helyettes

mailto:szerkesztoseg@belugyiszemle.hu
https://belugyiszemle.hu/
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index
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