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ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

 „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrá-
jának védelme az állam minden szervének kötelessége.”

Magyarország Alaptörvénye R)cikk (4) 

Vajon hányan vagyunk, akik figyelmesen végig olvastuk hazánk alaptörvé-
nyét, amely idén ünnepelte születésének tizedik évfordulóját? Egy ország, egy 
nemzet életének, mindennapi működésének, jogalkotásának, joggyakorlásá-
nak mikéntjét, módját elsődlegesen az alkotmánya határozza meg, az adja 
a fundamentumot mindenhez. Olyan időket élünk, amikor nem árt elővenni, 
átlapozni, hogy mihez is kell igazítsuk mindennapi életünket, amelyet a pan-
démia kellőképpen átrendezett. Magyarország bizonyított, a magyar állampol-
gárok kitűnően helyt álltak. Megnyugtató az a tudat, hogy valamennyi állami 
szerv alkotmányos kötelessége, hogy az alaptörvényben lefektetett célkitű-
zések megvalósulását elősegítse, hazánk minden állampolgárának biztosítsa 
a kiegyensúlyozott, boldog élet kereteit. Vannak olyan alapvető értékek, ame-
lyeket őriznünk kell, amelyek védelméről egyszerűen nem mondhatunk le, 
és ehhez egyáltalán nem kell semmilyen különös erőfeszítést tennünk. A mi 
feladatunk csak annyi, hogy becsülettel helyt álljunk ott, ahol vagyunk és 
a munkánkkal járuljunk hozzá az egész társadalom jólétéhez. Ezért becsül-
jük meg azt, amink van, örüljünk minden békében, jólétben eltöltött napnak 
és segítsünk azoknak, akik erre rászorulnak.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Az elmúlt hónapban is tovább folytatódott a nemzetközi indexáló szerveze-
tekkel való együttműködés, valamint az MTA Folyóirat-szerkesztő Rend-
szer (OJS 3.0) és az MTMT adatbázisokba történő feltöltés.

Megkezdődött a Belügyi Szemle MTMT adatbázis harmadik körös átvizs-
gálása az MTA-KIK jelzése alapján, a fennálló duplumok megszűntetése 
érdekében.
További kiemelt feladatként jelentkezett a statisztikai adatok gyűjtése és 

rendszerezése a Belügyi Szemle folyóirat MTMT rendszerében rögzített hi-
vatkozási és indexálási, valamint az OJS rendszer archívumában rögzített 
adattartalom letöltési folyamatairól, kiemelten a 2020. április és a 2021. áp-
rilis hónapok közötti időszak tekintetében. Az adatgyűjtés a kéziratok be-
küldésére, elutasítására, publikálására, valamint a megjelentetési időinter-
vallumokra vonatkozik.

Megtörtént a Belügyi Szemle 2021. évi 2. magyar nyelvű különszáma te-
kintetében a folyóiratba tervezett kéziratok előszerkesztése, az APA hivat-
kozási rendszer szerint a hivatkozások átszerkesztése, valamint az angol 
nyelvű absztraktok, kulcsszavak és címek fordításának ellenőrzése a word 
kéziratokban 9 tanulmány és 1 könyvismertetés esetében.

Rögzítésre kerültek a Belügyi Szemle 2021/5. számában publikált tanul-
mányok  az OJS rendszerbe, a REAL-J repozitóriumba, valamint az MTMT 
adatbázisba.

Elvégeztük az OJS rendszer Belügyi Szemle alrendszerében a 2015/1. és 
2015/5. között a Belügyi Szemlében megjelent közlemények magyar és an-
gol nyelvű absztraktjainak, címeinek és kulcsszavainak felrögzítését, az an-
gol nyelvű részek fordítását magyar nyelvre.

Tárgyalást folytattunk a ProQuest nemzetközi indexáló szervezet szakme-
nedzserével, a ProQuest–Belügyi Szemle FTP rendszerébe történő adatfel-
töltés rendszerezése, valamint az XML file-ok átkódolása és rögzítése érde-
kében.
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NAV-híradó

Milliárdos napelembiznisz
 
A közösségi áfaszabályok kijátszásával egymilliárd forintos kárt okozott 
a költségvetésnek egy napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó 
bűnszervezet. Az ügyben a NAV nyomozói tizenegy gyanúsítottat állítottak 
elő és hallgattak ki, közülük négy fő letartóztatását a bíróság már el is ren-
delte. 

A Fejér megyéből irányított bűnszervezet tagjai uniós napelemes rendszerek 
és alkatrészek behozatalára számlázási láncolatot építettek ki. A gyanú sze-
rint az áru első magyarországi „vásárlói” strómanok irányította bukó cégek 
voltak, akik a belföldi értékesítés után nem fizettek áfát. A következő szin-
ten megjelenő társaságok a fiktív számlákkal beszerzett eszközöket mini-
mális haszonnal számlázták tovább a haszonhúzó cégcsoportnak, akik így 
a továbbértékesítéskor jelentős árelőnyhöz jutottak. A bűnszervezet vezető-
je a háttérből irányította a haszonhúzó cégek ügyvezetőit, ebben segítségére 
volt könyvelője, aki ismerte a számlázási lánc elemeit, célját, és aktívan részt 
vett annak működtetésében. EKÁER-bejelentéseket intézett, valótlan tartal-
mú adóbevallásokat nyújtott be, és kapcsolatot tartott a strómanokat össze-
fogó személlyel. A három megyét és harminc helyszínt érintő akcióban több 
száz nyomozó, járőr, informatikus és kommandós vett részt. A bűnszervezet 
könyvelőjét a MERKUR bevetési egység fogta el, mert tartani lehetett attól, 
hogy megsemmisíti a könyvelési iratokat. Chili, a NAV négylábú pénzügy-
őre kétmillió forint készpénzt szagolt ki nála. A bizonyítékok begyűjtése 
mellett a nyomozók nagy értékű autókat, érméket, árukészletet és készpénzt 
foglaltak, valamint ingatlanokat, követeléseket és bankszámlákat zároltak 
a bűnszervezet vezetőjénél, könyvelőjénél és tagjainál. A jelenlegi adatok 
alapján a bűncselekménnyel okozott teljes, egymilliárd forintos kár megté-
rül. A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás miatt nyomoz. Ha bűnösségük bebizonyosodik, 
az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak.
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Egyszerűsödik az áfafizetés az online kereskedelemben
 
Az e-kereskedelem európai uniós szabályozásában két lényeges változás lép 
életbe júliustól. Az Európai Unión kívülről érkező, 22 eurót meg nem haladó 
értékű áruk áfamentessége megszűnik, de az áfafizetés egyszerűbbé válik. 
 
A vámhatárokon átnyúló online kereskedelem eddigi szabályozása jelen-
tős bevételkiesést eredményezett az uniós tagállamoknak, ezért 2021. jú-
lius 1-jén az Európai Unióban megszűnik az a kedvezmény, hogy a har-
madik országból érkező termékeknél 22 euróig sem vámot, sem áfát nem 
kell fizetni. 150 eurós összeghatárig az áruk behozatala az alkoholtartal-
mú termékek, a parfümök és a kölnivizek, továbbá a dohány és a dohány-
termékek kivételével továbbra is vámmentes, de az unióba érkező minden 
egyes küldeményre vám-árunyilatkozatot kell benyújtani. A másik változás 
az e-kereskedelemben a könnyítések bevezetése. A jövőben kevesebb ada-
tot kell megadniuk az ügyfeleknek az import-árunyilatkozaton a NAV-nak 
a 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél, amelyeknél két új le-
hetőség is kínálkozik az áfafizetésre. Az egyik lehetőség, hogy az Európai 
Unión kívüli eladók, ha több tagállamba is értékesítenek, regisztrálhatnak 
az IOSS-rendszerbe (Import One Stop Shop). Ekkor a vevők vásárláskor 
megfizetik az eladónak a termék áfáját. Az IOSS-rendszert használó eladó-
nak elég egy tagállamban bejelentkeznie, és a vásárlótól beszedett áfát oda 
befizetnie, a befolyt áfát a tagállami vámhatóságok az áru rendeltetési helye 
szerint elosztják egymás között. A másik lehetőség, hogy a szállítmányo-
zók a „Különös szabályozás” (SA – Special Arrangement) alkalmazásával 
egyszerűsíthetik az áfafizetést, ha ennek használatát előzetesen bejelentik 
a hivatalnak. A különös szabályozás csak akkor lehetséges, ha a vámeljárás 
ugyanabban a tagállamban van, ahol a küldemény címzettje is. Az SA al-
kalmazásakor az áfát a küldemény kézbesítéskor a szállítmányozó szedi be 
a címzettől, majd időszakonként összevontan bevallja és megfizeti az adó-
hivatalnak. Ha sem az eladó, sem a fuvarozó nem alkalmazza a könnyítése-
ket, az áfát a címzettnek a behozatali vámeljáráskor kell megfizetnie.
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35 millió forintot érő hamisítványok
 
4 600 hamis ruhát és elektronikai terméket talált a NAV két teherautóban.
 
A pénzügyőrök két egymást követő napon bolgár kamionokat ellenőriztek 
az M5-ös autópályán. A rakomány átvizsgálásakor az egyik jármű rakteré-
ben mintegy 300 hangszórót, a másik teherautóban több mint 4 300, kü-
lönféle védjeggyel ellátott táskára és sapkára (Jeep, Lacoste) bukkantak. 
A szakértő előzetes véleménye alapján a termékek hamisítványok, amelyek 
forgalomba hozatalát a védjegyjogosultak nem engedélyezték. A hamis árut 
lefoglalták és feljelentést tettek. A jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hát-
rány eléri a 35 millió forintot. 
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A Drogkutató Intézet hírei

Júniusban ismertettük az Ír Pszichiáterek Kollégiuma által kiadott „A kan-
nabisz hatása a mentális egészségre” című összefoglaló elemzését. Szak-
mai anyaguk célja az egészségügyi szakemberek tájékoztatása a kannabisz 
használatával kapcsolatos leggyakrabban előforduló kérdésekről, különös 
tekintettel annak egészségügyi kockázataira.

A publikáció megszületését a közel 1500 fős szakmai közösség azért látta 
szükségesnek, mivel a kannabisz és a kannabisz-alapú termékek egyre el-
terjedtebbek Írországban is. Dr. William Flannery, a CPsychI elnöke szerint 
„manapság a kannabisz jelenti a legsúlyosabb veszélyt a fiatalok mentális 
egészségére Írországban. Ez messze a legelterjedtebb illegális kábítószer 
az országban, és tudjuk, hogy használata az elmúlt években megugrott, ami 
jelentősen megnövelte a kannabiszhoz köthető kórházi felvételeket a fiata-
lok körében.” Az Országos Pszichiátriai Betegek Jelentési Rendszerének 
(NPIRS) adatainak felhasználásával végzett tanulmány megállapította, hogy 
a kannabisz-kezeléssel kapcsolatos felvételek 2011 és 2017 között 140%-
kal növekedtek a 15-34 éves emberek körében. 

Az Ír Pszichiáterek Kollégiumának álláspontja szerint az egészségügyi 
szakembereknek szükséges ismerniük a kannabisz használattal járó kocká-
zatokat, mivel a média hatására pácienseik alábecsülhetik azt. Az elemzés 
fókuszában a serdülő és fiatal felnőtt korosztály áll. A tájékoztatás és a fi-
gyelemfelhívás érdekében az ír pszichiáterek tanulmányukban húsz gyak-
ran ismételt kérdés szakmai válaszát tették közzé, melyek közül cikkünkben 
ismertetünk néhányat. A részletes összefoglaló itt olvasható: https://drogku-
tato.hu/cikkek/a-kannabisz-hatasa-a-mentalis-egeszsegre/

Júniusi Drogradar 

A „Drogradar” rovatunk heti rendszerességgel tekinti át a kábítószerrel kap-
csolatos magyar és a nemzetközi híreket, ennek összegzését készítettük el 
a Belügyi Szemle olvasói számára.
 
Jelentős mennyiségű kokaint, marihuánát és új pszichoaktív anyagot értéke-
sítő dílereket fogtak a fővárosban. Egy másik esetben, lakossági bejelentés 

https://drogkutato.hu/cikkek/a-kannabisz-hatasa-a-mentalis-egeszsegre/
https://drogkutato.hu/cikkek/a-kannabisz-hatasa-a-mentalis-egeszsegre/
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alapján állítottak elő egy budapesti férfit, aki a lakása alagsorában árult ille-
gális kábítószert. Heves és környékén tevékenykedő új pszichoaktív terjesz-
tőket tartóztatott le a rendőrség. Tatárszentgyőrön – az ismerős telefonos fi-
gyelmeztetése ellenére - 70 gramm marihuána adás-vétele során értek tetten 
két dílert a járőröző rendőrök. Miskolcon új pszichoaktív szerrel kereskedő 
dílert derítettek fel. „A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az új pszichoak-
tív szerek mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk 
kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet” - olvasható 
a police.hu-n.  Gödöllőn három férfit tartóztattak le, mivel 45 kg amfetamin 
előállításához szükséges anyagokat és eszközöket találtak az ingatlanban. 
Szombathelyen egyszerre tíz helyen tartottak razziát a nyomozók. Több he-
lyen különböző kábítószergyanús anyagokat, a terjesztéshez szükséges esz-
közöket, valamint marihuána-ültetvényt foglaltak le. Szegeden 68 tő kanna-
bisz növényt foglaltak le egy lakóingatlanban. Csengelén egy férfi tanyáján, 
fóliasátrakban 650 indiai kendert foglaltak le a nyomozók. 
 
Tisztanánán igazoltatás során szűrték ki a 63 éves sofőrt és utastársát, akik 
beismerték a szerfogyasztást. Ajkán közúti ellenőrzés során igazoltatták 
azt a 28 éves férfit. A rendőrök a férfi autójában többféle kábítószer-gya-
nús anyagot is találtak, a kábítószer-gyorsteszt amfetaminra pozitív jelzést 
mutatott. Lakossági bejelentés nyomán Alsózsolcán egy sofőr bizonytalanul 
közlekedő járművet igazoltattak a rendőrök. A 21 éves férfi mozgáskoordi-
nációja és beszédkészsége zavart volt, a rendőrök előállították. Zsebében 
kábítószer-gyanús növényi törmeléket találtak. Kapuváron is közúti ellen-
őrzés során igazolódott be, hogy a sofőr gyorstesztje szerint a volán mögött 
ülő férfi metamfetamint és THC-tartalmú anyagot fogyasztott.
 
Európában a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőköz-
pontja (EMCDDA) május 4-én közzétett összegző cikkében a kannabisz 
legalizálásáról írt. „Az elmúlt hetekben három amerikai állam legalizálta 
a kannabiszt szabadidős célokra, mindezt a törvényhozáson keresztül, és 
nem nyilvános szavazás útján. New York, Virginia és Új-Mexikó először sa-
ját felhasználás céljából engedélyezi a kannabisz használatát, 21 évesnél 
idősebb felnőttek esetében (gyermekektől távol). A következő években a ke-
reskedelmi piacok bevezetése a cél, miután megállapodtak a részletes sza-
bályozási követelményekben” – olvasható az EMCDDA honlapján. Szintén 
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az EMCDDA kutatásának eredményeit ismerhettük meg, a 82 európai város 
(18 ország) szennyvizének az elemzéséből, melynek célja az lakosság kábí-
tószer-fogyasztásának megismerése. Körülbelül 25 millió ember szennyvi-
zét elemezték négy tiltott stimuláló szer (kokain, amfetamin, metamfetamin, 
MDMA / extasy), valamint a kannabisz mennyiségének szempontjából. 
Míg a 2019-es eredmények a stimulánsok általános növekedését mutat-
ták ki, a 2020-as eredmények vegyesebbek, valamint a földrajzi és időbeli 
minták is eltérőbbek. Továbbá most derült ki, Európa tizenöt legkelendőbb 
CBD-olajának vizsgálata során a kutatók megállapították, hogy két termék-
ben pozitív volt a benzil-alkohol, a kozmetikumokban használt stabilizáló-
szer, amely nagy mennyiségben mérgező lehet, valamint E-vitamin acetátot 
találtak bizonyos CBD-termékekben. A British Columbia Egyetem  most 
megjelent tanulmánya felhívta a figyelmet szülői magatartás befolyásoló 
hatására a kannabisz a gyermekek szerhasználat tekintetében, a hatékony 
prevenció kidolgozása érdekében. 

Hatalmas heroin szállítmányt foglaltak le Romániában. A nemzetközi nyo-
mozói együttműködés sikerének tudható be, hogy az iráni szállítmány fel-
derítése sikeres volt. Angliában, a Hastings és Newhaven közelében találha-
tó strandokon két különálló csomag-szállítmányt (összesen 1 tonna kokaint) 
találtak a járókelők vízálló zsákokban, mentőmellényekhez rögzítve.

Amerikában meghatározták a kutatásokban alkalmazandó standard THC-
egy séget. Az Országos Kábítószer-visszaélési Intézet (NIDA) a kutatóknak 
szóló közleményében kijelentette, hogy a kutatásokban alkalmazandó stan-
dard THC-egységet 5 (öt) milligrammban állapítják meg. A kannabisszal 
kapcsolatos vizsgálatok egyik fő korlátját kívánják áthidalni a standard egy-
ség meghatározásával, melyet május 7-én jelentettek be azonnali hatállyal. 
Szintén májusban, egy new yorki orvos 38 hónap börtönre ítéltek, szabá-
lyozott anyagok szakmai gyakorlaton kívüli, orvosi cél nélküli terjesztése, 
valamint a személyes adatok visszaélése miatt. 
 
Ázsiában vádat emeltek egy 17 éves perthi lány ellen kábítószer-csempé-
szet miatt, mert 22 kilogramm heroint próbált csempészni Kínából Auszt-
ráliába. A jelentős mennyiségű kábítószert hálószobája ruhásszekrényében 
találták meg. Az UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sze-
rint a heroin és a morfium lefoglalása tízszeresére nőtt 2008 és 2018 között 
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Afrikában. Ennek egyik oka a kereskedelmi útvonalak változása, mely a fe-
ketepiacra is jelentős hatást gyakorolt. „Kenya a heroin fő célpontjává válik, 
és a függőség növekszik, ahogyan tonnányi por halad át Kelet-Afrikában” 
– írja az Africanews. A hongkongi rendőrség 26,7 millió dollár értékű kan-
nabiszt foglalt le, melyet kutyatápos zsákokban rejtve próbáltak szállítani. 
A kisteherautó 49 éves sofőrjét letartóztatták.
 
Ausztráliában 1,5 millió dolláros támogatást kap az orvosi kannabisz kuta-
tása a daganatos megbetegedések tüneteinek kezelése érdekében.
 

Angol hírlevél
 
Az alábbi összegzésünkben a jelentősebb hazai és nemzetközi eseményeket 
gyűjtöttük össze a Belügyi Szemle olvasói számára.
 
Júniusban ismertettük az Ír Pszichiáterek Kollégiuma által kiadott “A kan-
nabisz hatása a mentális egészségre” című összefoglaló elemzését. Szakmai 
anyag célja az egészségügyi szakemberek tájékoztatása a kannabisz haszná-
latával kapcsolatos leggyakrabban előforduló kérdésekről, különös tekintet-
tel annak egészségügyi kockázataira.

A publikáció megszületését a közel 1500 fős szakmai közösség azért látta 
szükségesnek, mivel a kannabisz és a kannabisz-alapú termékek egyre el-
terjedtebbek Írországban is. Dr. William Flannery, a CPsychI elnöke szerint 
„manapság a kannabisz jelenti a legsúlyosabb veszélyt a fiatalok mentális 
egészségére Írországban. Ez messze a legelterjedtebb illegális kábítószer 
az országban, és tudjuk, hogy használata az elmúlt években megugrott, ami 
jelentősen megnövelte a kannabiszhoz köthető  kórházi felvételeket a fiata-
lok körében.” Az Országos Pszichiátriai Betegek Jelentési Rendszerének 
(NPIRS) adatainak felhasználásával végzett tanulmány megállapította, hogy 
a kannabisz-kezeléssel kapcsolatos felvételek 2011 és 2017 között 140%-
kal növekedtek a 15-34 éves emberek körében. 

Az Ír Pszichiáterek Kollégiumának álláspontja szerint az egészségügyi 
szakembereknek szükséges ismerniük a kannabisz használattal járó kocká-
zatokat, mivel a média hatására pácienseik alábecsülhetik azt. Az elemzés 
fókuszában a serdülő és fiatal felnőtt korosztály áll. A tájékoztatás és a fi-
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gyelemfelhívás érdekében az ír pszichiáterek tanulmányukban húsz gyak-
ran ismételt kérdés szakmai válaszát tették közzé, melyek közül cikkünkben 
ismertetünk néhányat. Az eredeti forrás itt olvasható: https://www.irishpsy-
chiatry.ie/wp-content/uploads/2021/04/The-Effects-of-Cannabis-on-Mental-
Health-Information-Sheet-for-Health-Professionals-CPsychI-14.04.21.pdf
 
Európában a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpont-
ja (EMCDDA) május 4-én közzétett összegző cikkében a kannabisz legalizá-
lásáról írt. „Az elmúlt hetekben három amerikai állam legalizálta a kannabiszt 
szabadidős célokra, mindezt a törvényhozáson keresztül, és nem nyilvános sza-
vazás útján. New York, Virginia és Új-Mexikó először saját felhasználás céljá-
ból engedélyezi a kannabisz használatát, 21 évesnél idősebb felnőttek esetében 
(gyermekektől távol). A következő években a kereskedelmi piacok bevezetése 
a cél, miután megállapodtak a részletes szabályozási követelményekben” – ol-
vasható az EMCDDA honlapján. Szintén az EMCDDA kutatásának eredmé-
nyeit ismerhettük meg, a 82 európai város (18 ország) szennyvizének az elem-
zéséből, melynek célja az lakosság kábítószer-fogyasztásának megismerése. 
Körülbelül 25 millió ember szennyvizét elemezték négy tiltott stimuláló szer 
(kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA / extasy), valamint a kannabisz 
mennyiségének szempontjából. Míg a 2019-es eredmények a stimulánsok álta-
lános növekedését mutatták ki, a 2020-as eredmények vegyesebbek, valamint 
a földrajzi és időbeli minták is eltérőbbek. Angliában, a Hastings és Newhaven 
közelében található strandokon két különálló csomag-szállítmányt (összesen 
1 tonna kokaint) találtak a járókelők vízálló zsákokban, mentőmellényekhez 
rögzítve. A British Columbia Egyetem most megjelent tanulmánya felhívta 
a figyelmet szülői magatartás befolyásoló hatására a kannabisz a gyermekek 
szerhasználat tekintetében, a hatékony prevenció kidolgozása érdekében. 

Amerikában meghatározták a kutatásokban alkalmazandó standard THC-
egy séget. Az Országos Kábítószer-visszaélési Intézet (NIDA) a kutatóknak 
szóló közleményében kijelentette, hogy a kutatásokban alkalmazandó stan-
dard THC-egységet 5 (öt) milligrammban állapítják meg. A kannabisszal 
kapcsolatos vizsgálatok egyik fő korlátját kívánják áthidalni a standard egy-
ség meghatározásával, melyet május 7-én jelentettek be azonnali hatállyal. 
A texasi szenátus véglegesen elfogadta az orvosi marihuána bővítésének 
törvénytervezetét. 

https://www.irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2021/04/The-Effects-of-Cannabis-on-Mental-Health-Information-Sheet-for-Health-Professionals-CPsychI-14.04.21.pdf
https://www.irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2021/04/The-Effects-of-Cannabis-on-Mental-Health-Information-Sheet-for-Health-Professionals-CPsychI-14.04.21.pdf
https://www.irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2021/04/The-Effects-of-Cannabis-on-Mental-Health-Information-Sheet-for-Health-Professionals-CPsychI-14.04.21.pdf
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Ausztráliában 1,5 millió dolláros támogatást kap az orvosi kannabisz kuta-
tása a daganatos megbetegedések tüneteinek kezelése érdekében.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hírei

Tovább folytatódott a BikeSafe program

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött program évek 
óta sikeresen működik és az ehhez kapcsolódó adatbázisban immár 250 
ezer kerékpárt regisztráltak. A kerékpárlopások megelőzése érdekében 
létrehozott nyilvántartás új szolgáltatással, a kerékpárt-törzskönyvvel bő-
vült, illetve tavaly óta szervízoszlopok telepítésére is sor került. Az elmúlt 
esztendőben, elsőként Révfülöpön adtunk át ilyet, de nyomban felmerült, 
hogy nagy tavaink környékét övező bicikli utak mentén továbbiakat kelle-
ne elhelyezni. Így az idén, még a főszezon előtt Gyenesdiáson, Sziglige-
ten, Balatongyörökön, Szántódón, Balatonmárián, Balatonfűzfőn, illetve 
a Tisza-tónál Tiszafüreden és Abádszalókon, valamint a Velencei - tónál 
Gárdonyban és Agárdon történt átadás. Egyébiránt az illetékes rendőrka-
pitányságok, ezeken a helyeken, előre meghirdetett időpontokban a nyár 
folyamán ingyenes regisztrációs lehetőségeket is biztosítanak a bringások 
számára.

A JÚLlUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Czebe András a „Szemben az ismeretlen elkövetővel II. A forenzikus 
DNS-fenotipizálás jogi szabályozásának és gyakorlati alkalmazásának kez-
dő lépései” című tanulmánya részletesen tárgyalja azokat az etikai és tár-
sadalmi kérdéseket, amelyek a forenzikus DNS-fenotipizálás (FDP) jogi 
szabályozása és gyakorlati alkalmazása kapcsán merültek fel Európa-szer-
te. Az igazságügyi genetika eme új és kialakulóban lévő technikája kap-
csán megoszlik a nemzetközi szakirodalom véleménye. Az FDP támogatói 
az ismeretlen elkövető (vagy holttest) külső tulajdonságainak tudományos 
előrejelzésében látják e forenzikus technológia valódi hasznát, amelynek 
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alkalmazhatóságát, annak jelenlegi fejlettségi szintjén, erős jogszabályi ga-
ranciákkal látnák el és a nagyobb tárgyi súlyú bűncselekmények felderítésé-
re korlátoznák.

Csizner Zoltán „Ellenőrzött szállítás – az illegális kereskedelem elleni 
módszer szabályozásának története és új lehetőségei” címet viselő írásából 
megtudhatjuk, hogy a szervezett bűnözés mindig jelen volt a tiltott vagy ne-
hezen hozzáférhető áruk illegális kereskedelmében. A kábítószer, a fegyver, 
a dohány vagy az alkohol mindig keresett áru a feketepiacon, különösen, ha 
a legális kereskedelem tiltott vagy költséges. Az interneten rendelhető áruk 
és szolgáltatások elterjedése, a kereskedelem személytelenné válása, vala-
mint a Covid19 vírus miatt elrendelt korlátozó intézkedések újfajta körül-
ményeket teremtettek, melyek hatással vannak az illegális áruk értékesíté-
sére is. Kockázatmentesebb rendelési és kézbesítési lehetőségek, új fizetési 
módszerek nyíltak meg, melyek a felderítő szervektől is újfajta módszerek 
kidolgozását, alkalmazását követelik.

Felföldi Péter „Gyengébb közlekedők és átalakuló mobilitás Budapes-
ten” címet adta tanulmányának, amelyből kiderül többek között, hogy Ma-
gyarország nagyvárosaiban és különösen Budapesten 2010 és 2020 között 
többszöri és dinamikus változások következtek be az egyéni közlekedés 
eszközválasztásában. Nagyarányú emelkedés a kerékpározók között volt 
tapasztalható először, de ez inkább az évtized első felére volt jellemző, míg 
a 2010-es évek második felére ennek a közlekedési módnak a részaránya 
tekintetében inkább a konstans szintre beállt arány lett a jellemző. Az egyéb 
egyéni mobilitási megoldások is megjelentek. Ezek az eszközök elsősorban 
elektromos meghajtással rendelkeznek, és a jelen jogi szabályozás szerint 
nem nevezhetők járműveknek, használójuk is gyalogosként vesz részt a for-
galomban, míg menetdinamikájuk, sebességük inkább a kerékpárokéra jel-
lemző.

Gárdonyi Gergely „Az állóképes arcképazonosítás Magyarországon” című 
cikkből megtudhatjuk, hogy az Állóképes Arckép Azonosító Rendszer öt 
éve működik Magyarországon. Az eddigi tapasztalatokról, a lehetőségek-
ről, az eredményekről és a tervekről szól ez a tanulmány, amely röviden 
bemutatja az állóképes arcképelemzés történetét, majd nemzetközi kitekin-
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tést ad, ismerteti a jogszabályi kereteket, a rendszer működését, végül pe-
dig vázolja a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket. 

Tóth Nikolett Ágnes „Rendészeti funkciótörténet” című munkájának célja, 
hogy a jelenleg ismert rendészettel, rendvédelemmel foglalkozó szakiroda-
lom főként történeti munkái, feldolgozásai mellett a jogi elemzéseket a tör-
ténetiséggel együtt jelenítse meg. amelynek során elsőként számba veszi 
a nagy rendészettudósok legfontosabb megállapításait, gondolatait.

Homonnai Péter „Megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők re-
akcióvizsgálata laboratóriumi körülmények között” című munkája fényt 
derít arra, hogy a megkülönböztető jelzések alkalmazása rendkívüli stressz-
helyzetet válthat ki a gépjárművezetőből és haladása során a közvetlen for-
galmi környezetéből is. Ezért fontos a megkülönböztető jelzéseket használó 
gépkocsivezetők felkészítése. A szerző kutatása a Rendőrségi Oktatási és 
Kiképző Központ Rendőrképző Akadémia Továbbképzési és Kiképzési Fő-
osztály Járművezetési Osztály Közlekedéspszichológiai Alosztályán végzett 
szimulátoros vizsgálatok kiterjesztését mutatja be a megkülönböztető jelzé-
sek aktív alkalmazása közben, laboratóriumi körülmények között. A vizs-
gálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy kimutatható a megkülön-
böztető jelzés hatása a reakcióidőben.

László Balázs: „Felderítés és vizsgálat egy elfeledett büntetőkódex-javas-
latban” című írása igazi történelmi csemege, amelyből megtudhatjuk, 
hogy Magyarországon az első valódi kodifikációs terméknek tekinthető, 
és a büntető anyagi és eljárásjog többé-kevésbé átfogó szabályozására irá-
nyuló jogalkotási munka az 1795. évi büntetőkódex-tervezet volt. Ezzel 
egy időben kezdődött meg Erdélyben is az első büntetőkódex megalko-
tása, ez lett az 1811. évi javaslat. Az erdélyi büntetőkódex-javaslat azon-
ban sem magyar nyelven, sem Magyarországon nem jelent meg. Ugyan-
akkor Magyarország és Erdély történelmi múltját figyelembe véve és a két 
jogalkotási anyag tartalmát összehasonlítva is megállapítható, hogy azok 
gyökerei részben közösek, az erdélyi javaslat több szállal kapcsolódik 
a magyar jogi hagyományhoz, s megvannak persze a sajátos erdélyi jogi 
jellegzetességei is.
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Nádori Nikoletta Petra: „A rendőri hivatás története és elemei” című 
tanulmánya Magyarország történelmének rendőri hivatás szempontjából 
mértékadó korszakait vizsgálja röviden. A 19. és a 20. század magyar ren-
dészettudományi szakirodalmából kiolvasható hivatás elemeinek feltárása 
a szerző célja. A korszakban bekövetkezett társadalmi változások mellett 
kiemelt jelentőségű volt, hogy az állami fegyveres testületek, ezen belül is 
a rendőrség, jól megalapozott szakmai elvárások mentén végezze a felada-
tát. A rendőrség az államszervezeten belül, a közigazgatási hatóság egyik 
ágaként töltötte be társadalmi rendeltetését. A tanulmány a rendőri hivatás 
elemeinek vizsgálatából kiindulva írja körül annak mibenlét. 

Schmidt Laura: „Helyénvaló-e a helyreállító igazságszolgáltatás alkalma-
zása a szexuális jellegű bűncselekmények esetében?” című írásból kiderül, 
hogy a helyreállító igazságszolgáltatás során a hangsúly a bűncselekmény 
által okozott sérelmeken és nem az elkövető büntetésén van. Az érintett felek 
közötti párbeszéd kialakításával a sértett is meghatározó szerepet kap abban, 
hogy kifejezhesse igényeit a büntetés-végrehajtás folyamata során. A helyre-
állító igazságszolgáltatás módszerét leginkább a fiatalkorú elkövetők és a ki-
sebb kaliberű bűncselekmények esetében alkalmazzák. A témában felmerülő 
számtalan kérdésre keresi a választ a mű szerzője.

E havi könyvismertetők Budavári Árpád tollából származik, aki  „A vál-
tozás, amiről akár a Jereváni Rádió is tudósíthatott volna, avagy a betört 
ablakok elméletére épített rendészeti reform végrehajtása Kazahsztánban és 
Ukrajnában” című könyvet mutatja be.

Júliusi interjúnk prof. habil. Sandra Sándor főorvossal készült, amely-
ből megtudhatjuk, milyen sok lehetőség rejlik a lágylézerterápiában még 
a COVID-19 vírus okozta tűnetek enyhítésében is.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

„Hungary helps” konferencia

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Hanns Seidel Alapítvány 
és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös szervezésében került 
megrendezésre a „Keresztényüldözés a világban, valamint Magyarország 
segítségnyújtása a Hungary Helps Program keretében” című MRTT MT 
konferencia 2021. június 22-23–án a Pannonhalmi Főapátság dísztermében. 
A nyitóelőadást Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős 
államtitkára tartotta. Őt követte Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, aki a Szervezet részvételét mutatta be 
az üldözött kereszténynek megsegítésében. A második nap elődói dr. Kiss 
Attila r. vezérőrnagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetője, 
dr. Dénesi Tamás a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója, Hardi Titusz 
OSB, a Pannonhalmi Főapátság oktatási igazgatója és dr. Hornyik Zsuzsanna, 
a Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettese voltak.

BÁBesetek

Ki ne ismerné Finduszt, Nyúl Pétert, Gergelyfi bácsit és Gengszter na-
gyit? Ők a bábszínház sztárszereplői. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
és a Budapest Bábszínház egy egyedülálló új sorozatot indít 2021. május 
29-én BÁBesetek címmel, amely szórakoztató módon bábok, színészek és 
rendőrök közreműködésével mutatja be a rendőrség munkáját és népsze-
rűsíti a báb műfajt. A rendőrségi szakemberek és a bábművészek minden 
epizódban felderítenek egy-egy esetet, amely a Budapest Bábszínház köz-
kedvelt előadásainak szereplőihez kapcsolódik. A szórakoztatáson túl fon-
tos információkat, tanulságokat csempésztek a történetek közé a fiatalabb 
és az idősebb korosztálynak is.

A fordulatos, izgalmas és humoros filmeket a rendőrpalotában és a Bábszín-
házban - 15 helyszínen - forgatták. A hat részes sorozatban együtt dolgoztak 
a bábművészek és a hivatásos rendőrök.
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Az epizódok a www.police.hu oldalon, a BRFK Információs Portálon, a Bu-
dapest Bábszínház Facebook oldalán, és a YouTube csatornáján kerülnek 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

A film elkészítését a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatta.
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/
babesetek-a-budapesti-rendorsegen

Partnerség a bűnözés és a terrorizmus ellen
Az EU által finanszírozott „Partnerség a bűnözés és a terrorizmus ellen” pro-
jekt keretében a CEPOL és az Europol 2021. május 31-én adott otthont az első 
stratégiai együttműködési fórumnak (SCF), amelynek célja a kulcsfontossá-
gú biztonsági fenyegetettségi területek képzési prioritásainak megvitatása 
a régió stratégiai együttműködésének megerősítése hosszú távú célkitűzéssel.
Az online fórumon részt vettek az operatív és képzési osztályokon dolgozó 
partnerországok bűnüldöző hatóságai, valamint az uniós szervek, mint pél-
dául a Szomszédsági és Bővítési Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR), 
a Migrációs és Belügyi Főigazgatóság (DG HOME), a Frontex, a tagállamok 
más érintett uniós szereplői és szakértői.
Forrás: https://www.cepol.europa.eu/media/news/first-strategic-cooperation-forum-brings-
together-high-level-law-enforcement-officials

A Covid hatása a büntetőpolitikára
A Magyar Kriminológiai Társaság 2021. június 14-én (hétfőn) 18 órakor tudo-
mányos online előadást szervezett „A Covid hatása a büntetőpolitikára” címmel 
Dr. Ambrus István egyetemi docens, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ál-
lam - és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék oktatójának előadásában. Az 
előadás a mellékelt meghívóban található linken keresztül megnézhető.
Forrás: https://www.kriminologia.hu/files/news/2021/06/MKT%20
Megh%C3%ADv%C3%B3%20Dr.%20Ambrus%20Istv%C3%A1n%20
el%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1ra%202021.%20j%C3%BAnius%2014-%C3%A9n%20
(1).pdf

Kiberbiztonsági Játs(s)zMa
A Belügyi Tudományos Tanács a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel közös 
szervezésben idén is megrendezi a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa néven ismert 
és kedvelt vetélkedőjét, immár negyedik alkalommal. 

http://www.police.hu
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/babesetek-a-budapesti-rendorsegen
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/babesetek-a-budapesti-rendorsegen
https://www.cepol.europa.eu/media/news/first-strategic-cooperation-forum-brings-together-high-level-law-enforcement-officials
https://www.cepol.europa.eu/media/news/first-strategic-cooperation-forum-brings-together-high-level-law-enforcement-officials
https://www.kriminologia.hu/files/news/2021/06/MKT Megh%C3%ADv%C3%B3 Dr. Ambrus Istv%C3%A1n el%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1ra 2021. j%C3%BAnius 14-%C3%A9n (1).pdf
https://www.kriminologia.hu/files/news/2021/06/MKT Megh%C3%ADv%C3%B3 Dr. Ambrus Istv%C3%A1n el%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1ra 2021. j%C3%BAnius 14-%C3%A9n (1).pdf
https://www.kriminologia.hu/files/news/2021/06/MKT Megh%C3%ADv%C3%B3 Dr. Ambrus Istv%C3%A1n el%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1ra 2021. j%C3%BAnius 14-%C3%A9n (1).pdf
https://www.kriminologia.hu/files/news/2021/06/MKT Megh%C3%ADv%C3%B3 Dr. Ambrus Istv%C3%A1n el%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1ra 2021. j%C3%BAnius 14-%C3%A9n (1).pdf
https://www.facebook.com/nki.gov.hu/?__tn__=kK*F
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A vetélkedőre idén 3 területről várjuk a jelentkezőket: a belügyi-rendészeti 
ismereteket és a vízügyi ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulóit, 
a rendvédelmi technikumok tanulóit és a felsőoktatás hallgatóit, a Belügymi-
nisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek munkatársait. A részt-
vevőknek átlagos informatikai, felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük. 
A vetélkedő időpontja: 2021. október 26. (kedd) és 2021. október 28. (csütörtök).
Forrás: https://konferencia.bm-tt.hu/content/kiberbiztonsagi-jatsszma-iv

BIZTONSÁGI KISOKOS
 

Egyre több szolgáltató teszi elérhetővé a kétfaktoros azonosítást (2FA), ami 
azt jelenti, hogy a jelszavunk mellett egy kódot is meg kell adnunk ahhoz, 
hogy be tudjunk jelentkezni a fiókunkba. (pl. facebook) Ez egy nagyon hasz-
nos extra védelmi megoldás, ha valaki megszerezné a jelszavunkat. Előfor-
dulhat azonban, hogy bármiféle előzmény nélkül, egyszer csak egy biztonsági 
kód érkezik SMS-ben egy általunk használt szolgáltatással (például Goog-
le, Facebook, WhatsApp) kapcsolatban, majd egy ismerősünk ránk ír, és azt 
kéri, hogy küldjük el neki a kódot, mert az véletlenül érkezett hozzánk. Vi-
gyázat, ez valószínűleg csalás! Az üzenetben kapott kód valójában nem az is-
merősünk fiókjához szól, hanem éppen a mi fiókunkat próbálják feltörni, és 
az ismerős, aki a kódot kéri, már áldozatául esett a támadásnak, így képes 
a csaló az ő nevében írni nekünk. Ilyenkor a csaló egyszerűen jelszó vissza-
állítást kért a nevünkben, az általunk megadott telefonszámra, és ezért kaptuk 
az üzenetet. Ha óvatlanok vagyunk, és elküldjük a biztonsági kódot a csaló-
nak, azzal képes lesz bejelentkezni a nevünkben, és kizárni minket a saját fi-
ókunkból, majd nagyon valószínű, hogy ismerőseinket is megpróbálja majd 
becsapni ezzel a módszerrel. És hogyan lehet ezellen védekezni? SOHA ne 
adjuk meg jelszavunkat vagy az SMS-ben kapott biztonsági kódot más-
nak, még rokonnak, ismerősnek sem! Alkalmazzunk többfaktoros azonosí-
tást és ha furcsa üzenetet kapunk egy ismerőstől, hívjuk fel őt, és kérdezzünk 
rá a tőle kapott üzenetre és tartalmára!
Forrás: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/elkuldened-a-kodot-na-meg-mit-nem/

https://konferencia.bm-tt.hu/content/kiberbiztonsagi-jatsszma-iv
https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/elkuldened-a-kodot-na-meg-mit-nem/
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

COVID-19 és büntetőjog tanulmánykötet

A COVID-19 és büntetőjog – Az emberi élet, egészség és más jogtárgyak vé-
delme járvány idején címmel jelent meg Ambrus István szerkesztésében ta-
nulmánykötet.  A 2020. évet mind társadalmi, mind gazdasági szempontból 
elementárisan meghatározta a koronavírus (SARS-CoV-2) által kiváltott vi-
lágjárvány. A büntetőjognak (és a szabálysértési jognak) egy ilyen helyzet-
ben – a bűnözés volumenének élénkülése mellett – az újfajta bűnelkövetési 
formák kezelésére is fel kell készülnie. Az elsősorban cseppfertőzéssel ter-
jedő koronavírus kapcsán számos élet, testi épség és egészség elleni bűncse-
lekmény (például testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, 
emberölés), köznyugalom elleni bűntett (rémhírterjesztés, közveszéllyel fe-
nyegetés), vagyon elleni vagy gazdasági deliktum (csalás, költségvetési csa-
lás) is felmerülhet. Az új tanulmánykötet ezeket a kérdéseket tekinti át, és 
tárja részleteit az Olvasó elé.
Szerkesztette: Ambrus István
Megjelenés éve: 2021.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó
Forrás: https://jog.tk.hu/hirek/2021/05/covid-19-es-buntetojog-tanulmanykotet

Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések

Az államok közötti, bűnügyi területen megvalósuló rendőrségi együttműködés 
és adatcsere az Európai Unióban olyan mértékű, amely már az együttműkö-
dések rendszerszintű áttekintését igényli, és amely a személyes adatok védel-
méhez való jog és egyéb alapjogok veszélyeztetésének és sérelmének globali-
zálódását hozza. A nemzetközi bűnügyi együttműködés területén a szorosabb 
és hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében egyre nagyobb az igény a szemé-
lyes adatok kezelésére, újfajta, átfogó adatbázisok létrehozatalára, az adat-
cserék folyamatának egyszerűsítésére, az adathozzáférések szélesebb körű 

https://jog.tk.hu/hirek/2021/05/covid-19-es-buntetojog-tanulmanykotet
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biztosítására és kevésbé megbízható forrásból (pl. magánszemélytől, magán-
szervezettől) származó vagy nyílt forrású adat hasznosítására. A személyes 
adatok védelméhez való jog tehát több szempontból is veszélybe kerül, jól-
lehet az az egyének részéről felmerülő igény, amely szorosan hozzátartozik 
az emberi mivoltukhoz.
A mű elsődlegesen arra a kérdésre keresi a választ, hogy lehetséges-e és ha 
igen, hogyan az Európai Unió vonatkozásában a bűnmegelőzési célú rend-
őrségi adatkezeléseket még hatékonyabbá és szervezettebbé tenni úgy, hogy 
az a jogállami követelményeknek is megfeleljen. Milyen szervezeti keretek 
között, milyen eszközzel és milyen garanciák mellett lehet bűncselekmény 
hiányában is beavatkozni az egyén életébe?
Szerző: Nagy Klára
Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó
Forrás: https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/
az-europai-unio-kereteben-megvalosulo-bunmegelozesi-celu-adatkezelesek/

FOLYÓIRATOK

Pro Publico Bono – Magyar közigazgatás, 2020. VIII. évfolyam 4. szám

Makay Mátyás: A kiválasztási eszközként használt személyiségvizsgálatok 
elméleti problémái
 A cikk tömör elemzést nyújt a vonáspszichológia ismeretelméleti problémá-
iról, és különösen a személyiségtesztekről, amelyeket széles körben használ-
nak szelekciós eszközként. Ezeket az alapvető kérdéseket a teszteket haszná-
ló szakemberek nagyrészt ismerik. A cikk fő célja e problémák egyértelmű 
megfogalmazása.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/5063

Seitkazin Ruslan: Politikai kommunikáció és befolyás a Twitteren keresztül
A politikusok most megtudják, hogy a hagyományos médiában történő rek-
lámozással együtt online alkalmazásokba kell befektetniük, hogy felhívják 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/az-europai-unio-kereteben-megvalosulo-bunmegelozesi-celu-adatkezelesek/
https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/rendeszettudomany-szakkonyvek/az-europai-unio-kereteben-megvalosulo-bunmegelozesi-celu-adatkezelesek/
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/5063
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a választók, különösen a fiatalok figyelmét. A különféle mikroblog-szolgál-
tatások közül a Twitter a populáris kultúra elengedhetetlen része. Napjaink-
ban a Twittert nemcsak információk, hanem politikai nézetek és vélemények 
terjesztésére is széles körben használják.

Ezért a politikusok a közösségi média, különösen a Twitter felé fordultak, 
mint a politikai kommunikáció új formájáról. A cikk megkísérli megragadni 
a Twitter lehetőségeinek kommunikációs stratégiákban történő felhasználá-
sának módjait. 
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/5067

AUGUSZTUSI ELŐZETES

Az augusztusi lapszámba tervezett cikkek:

Hazafi Zoltán: Közszolgálati minták, modellek és trendek az Európai Unió 
tagállamaiban

Magasvári Adrienn, Szakács Édua: Pályakezdőkkel kapcsolatos kompe-
tenciaelvárások a közszolgálatban

Ludányi Dávid: A közszolgálati életpályák szabályozásának jogalkotói meg-
közelítése – az előmeneteli és illetményrendszerek útjai, vagy útkeresése?

Malét-Szabó Erika, Balázs Katalin, Kurucz Győző, Münnich Ákos: Kom-
petenciarendszerek kialakítási és mérési módszertana a belügyi alkalmasság-
vizsgálati rendszerben

Malét-Szabó Erika, Takács-Fehér Mária: A Kétlépcsős Integrált Alkalmas-
ságvizsgálati Rendszer – mint a tudomány válasza a rendvédelmi hivatásos 
állomány alkalmasságvizsgálatának kihívásaira

Olajos Tímea, Fodor Szilvia: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment rend-
szer tudományos megalapozása I. - Tehetséges személyek a munka világában

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/5067
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Olajos Tímea, Fodor Szilvia: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment 
rendszer tudományos megalapozása II. - A munkahelyi tehetségmenedzs-
ment pszichológiai alapjai

Fibiné Babos Barbara, Hegedűs Judit, Szatmári Adrienn: A kompeten-
ciafejlesztés lehetőségei a rendészetben

ZÁRSZÓ

Reméljük a július mindannyiunk számára tartogat önfeledt napokat, lehető-
séget az igazi kikapcsolódásra. Nehéz hónapok vannak mögöttünk igazán 
megérdemeljük a pihenést, feltöltődést, amelynek egyik remek módja az ol-
vasás. Ez utóbbihoz kívánunk tartalmas olvasnivalóval szolgálni e havi hír-
levelünkben, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
 Szerkesztőség
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