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ELŐSZÓ  

Kedves Olvasó!  

  

Elérkeztünk a 2020-as esztendő kezdetéhez, így ebben az évben 

első hírlevelünket olvashatja. Igyekszünk a továbbiakban is hónapról 

hónapra hasznos és érdekes tartalmakkal megtölteni hírlevelünk 

oldalait, s most is arra törekszünk, hogy értékes információkkal 

lássuk el kedves olvasóinkat.   

2019 decembere a tudomány hónapját követően az 

elcsendesedés, valamint az ünnepekre történő előkészületek jegyében 

telt el, azonban így is érdekes tudományos hírekről és eseményekről 

számolhatunk be e hírlevél hasábjain. Az ünnepekre hangolódást 

segítette a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szervezésében 

megrendezésre került Bűnmegelőzési iránytű – Hajózás a 

felzárkóztatás vizein című rendezvény, ahol tehetséges gyermekek és 

fiatalok mutatták be különböző zenei produkcióikat. A 

vízbiztonsággal kapcsolatos aktuális kérdésekről, valamint az ivóvíz 

problémáját érintő biztonságpolitikai környezetről szaktekintélyek 

tartottak előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

megrendezésre került Professzorok Klubjában. Szintén az NKE 

Rendészettudományi Karán került megrendezésre a Híres magyar 

detektívek – hírhedt magyar bűnesetek című konferencia, ahol 

rendészeti szakemberek érdekes előadásokat tartottak az elmúlt évek 

kiemelt jelentőségű bűncselekményeiről a rendőr tiszt-jelölt 

hallgatók részére.      

A januári könyv- és folyóiratszemle – az előző hónapokhoz 

hasonlóan – szintén újdonságokkal kíván szolgálni. Összeállításunkat 

igyekeztünk újabb tudományterületek felé kitekintve szélesebb 

körből meríteni.  

Februári előzetesünk a 2020-ban megjelenő második 

lapszámunk iránt kívánja felkelteni az érdeklődést.  
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI  

Amint arról novemberi hírlevelünkben beszámoltunk, 2019. 

október 16-án részt vettünk az Országos Kriminológiai Intézet 

(OKRI) által szervezett konferencián, ahol A családon belüli erőszak, 

a kiskorú veszélyeztetése és a rendszer válaszai címmel tartott 

előadás kapcsán ígértük, hogy a téma jelentőségére való tekintettel 

hamarosan közölni fogunk folyóiratunkban egy interjút, amelyet a 

konferencia egyik előadójával készítünk. Solt Ágnessel, az OKRI 

tudományos főmunkatársával készült interjúnk is olvasható lesz 

februári lapszámunkban. 

Lapzárta után megjelent híradások szerint dr. Varga Judit 

igazságügyi miniszter asszony bejelentette, hogy olyan kormányzati 

szintű intézkedések bevezetését tervezik a 2020. évben a családon 

belüli erőszak és a kapcsolati erőszak tekintetében, amelyek 

hozzájárulhatnak a felderítés és a megelőzés hatékonyságának 

növeléséhez, az elkövetés és az ítélkezés közötti időszak 

rövidítéséhez, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

eredményesebb működéséhez. 

Szerkesztőségünk az elmúlt hónapban – a 2019. decemberi és a 

2020. januári lapszám szerkesztése mellett – két fontos feladatra 

fókuszált. Olvasóink előtt már ismert, folyóiratunk a Magyar 

Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi 

Bizottsága besorolása szerint jelenleg a legmagasabb osztályba, az 

„A” kategóriába tartozik. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a 

folyóirat megfeleljen a Scopus és a WOS adatbázisok szerinti 

nemzetközi rangsorképző rendszer egyes követelményeinek. 

Álláspontunk szerint ez rendkívül fontos szempont a tudományos 

előmenetel folyamatában, különösen a kutatók és az oktatók 

publikációs és alkotási tevékenységének megítélésében, és a 

folyóiratunk elismertségének, színvonalának fejlesztésében. De 

ugyanennyire fontos számunkra olvasóink elégedettsége is, ezért 

igyekszünk a tudományos és szakmai igények mellett olyan 
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olvasmányos közleményeket is megjelentetni, amelyek felkeltik 

olvasóink érdeklődését.  

Az említett követelmények között kiemelt helyet foglal el az a 

kritérium, hogy a szerkesztőbizottsági tagok minimum 5 

intézményből és 3 országból származzanak, tagjai 2/3-ának van 

évente legalább 1 Scimago/Scopus vagy Web of Science által 

indexált közleménye, valamint legalább egy nemzetközi indexáló 

szervezetnél igazolt módon szerepel a folyóirat. Ugyanakkor a 

Belügyminisztérium vezetésének határozott elvárása a 

szerkesztőbizottsággal szemben a folyóirat szakmai jellegének 

erősítése. Szerkesztőségünk szilárd elképzelése, hogy mindkét 

elvárásnak maximális mértékben eleget tegyen. Erre figyelemmel – a 

Belügyminisztérium vezetésének teljes egyetértésével – olyan 

megoldás született, hogy a jövőben két testület segíti a 

szerkesztőséget munkájában. Az egyik a tudományos megfelelést 

biztosító szerkesztőbizottság, amelynek személyi összetétele 

megfelel az „A” kategória előírásainak, a másik a Szakmai Tanácsadó 

Testület, amelybe a Belügyminisztérium szakmai szerveinek 

elsőszámú vezetőit, a társszervek szaktekintélyeit kívánjuk felkérni. 

További követelmény, hogy a folyóiratnak legyen magyar és angol 

nyelvű honlapja.  

A fenti követelmények teljesítése érdekében megkezdtük a 

szerkesztőbizottság átalakítását, valamint a tudományos és a szakmai 

testületbe történő előzetes felkérés előkészületeit. Másik fontos 

feladatunk volt az elmúlt hónapban a Belügyi Szemle weboldal 

forgatókönyvének elkészítése, a NISZ-szel való együttműködésben a 

honlap fejlesztésének megkezdése. Elkészült valamennyi menüpont 

rögzítése, és kidolgoztuk az egyes menüpontok tartalmát. A honlap 

sok meglepetést fog tartalmazni a látogatók számára, mintegy 

tudományos ismeretfúziós és ismeretmegosztó funkció mellett 

tudományos-szakmai szórakoztató megoldásokat is kínál majd. 

Jelenleg is folyik a honlap angol nyelvű változata menüsorának és 

tartalmának fordítása és feltöltése. 
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A Belügyi Szemle megjelent a Facebookon és az Instagramon 

is, amely két közösségi oldalra honlapunkról is átlehet majd linkelni.  

Bizakodunk, hogy a digitális térben történő megjelenésünkkel 

és folyóiratunk elektronikus változatával olvasótáborunk 

megsokszorozódik a jövőben. 

A közösségi oldalak látogatói a Facebookon már néhány 

figyelemfelkeltő médiamarketing-fogással is találkozhattak, 

amelyeket itt is megismétlünk: „HAMAROSAN JÖVÜNK …”  

 

 

A JANUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL  

A januári szám vezértanulmánya – a decemberi lapszámhoz 

kapcsolódva – a Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú 

DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon címmel 

megjelent tanulmány második fejezete. Pádár Zsolt – Kovács Gábor 

– Nogel Mónika – Czebe András – Zenke Petra – Kozma Zsolt 

szerzők genetikai tanulmányának második részében megismerhetjük 

a tudományos problémaelemzések folyamatát és azok 

végkövetkeztetését.  

 

Zachár Zalán A környezetkárosítás-bűncselekmény 

kriminálstatisztikai mutatói és az elkövetők szociálgeográfiai 

vizsgálata című cikkében kriminálstatisztikai adatok, valamint 

bűnügyi fertőzöttségi térképek segítségével tárja fel a 

környezetkárosítások elkövetésének területi és időbeli 

jellegzetességeit. A szerző Magyarország megyéinek, illetve a 

környezetkárosítás ismertté vált elkövetőinek összehasonlító 

vizsgálatával rávilágít azokra a földrajzi-társadalmi tényezőkre, 

amelyek közvetlenül befolyásolhatják e bűncselekménytípus 

előfordulását, illetve fokozhatják a bűnalkalmak elkövetését. 
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Danielisz Béla a Paradigmaváltás szükségessége a városi 

biztonság értelmezésének megközelítésében című tanulmányában 

a városi biztonság fogalomrendszerének átértékelését és kiegészítését 

vizsgálja a szakterületet érintő új kihívások tükrében.  

 

Balláné Dr. Szentpáli Edit A költségvetési csalás a statisztikai 

adatok tükrében a rendszerváltozástól napjainkig című írása a 90-es 

évek Magyarországán kialakult, teljesen új gazdasági-társadalmi 

környezetben formálódott gazdasági bűncselekményeket mutatja be. 

Ismerteti, hogy milyen új fogalmak jelentek meg, és definiálásra 

kerül – többek között – a fehérgalléros bűnözés és a láncolatos 

áfacsalás fogalma is. 

 

Szabó Csaba Az Egyesült Államok lőfegyverszabályozására 

vonatkozó egyes kérdések vizsgálata című tanulmányában a 

fegyverigazgatás, a fegyvergyártás és -forgalmazás, valamint a 

lőfegyverek elterjedésére és használatára vonatkozó 21. századi 

kihívásokat kutatja a fegyvergyártók szerepvállalását illetően az 

Egyesült Államok politikai életében, és az amerikai elnökválasztások 

történetében. 

 

Recenzió 

Könyvajánlónk az év első hónapjában Kontra Jenő tollából született, 

amely a Helgert Imre – Mészáros Gyula szerzőpáros által írt, Magyar 

Honvédség a rendszerváltozás sodrában című művet mutatja be 

nagyon igényes részletességgel. 

 

Interjú 

Korábbi elhatározásunknak megfelelően minden lapszámban 

jelentkezünk egy-egy interjúval. Az év első lapszámát egy 

körinterjúval kezdjük a Külterületek közbiztonsága, környezetünk 

védelme 2019–2020-as program kapcsán. Interjúalanyaink Balogh 

János r. altábornagy, országos rendőr-főkapitány, Nagy István 

agrárminiszter és Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség 

elnöke. 
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A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI  

A magyar életellenes bűnügyek nyomozásának tanulságairól 

szól a „Híres magyar detektívek – hírhedt magyar 

bűnesetek” minikonferencia-sorozat, amely az Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar szervezésében 

került megrendezésre 2019. december 3-án. A sorozat második 

rendezvénye a roma sorozatgyilkosság és a százhalombattai rém 

néven elhíresült bűnügyek felderítéséről, bizonyításáról és 

pszichológiai hátteréről szólt. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy a tehetséges, arra 

rátermett hallgatókat megtalálja és erősítse kvalitásaikat – mondta 

megnyitójában Palló József bv. ezredes. A kar tudományos 

dékánhelyettese hozzátette, hogy a Szent György Szakkollégium 

megadja az intézményesített keretet a tehetségek gondozásához, 

akikkel - szavai szerint - bőségesen el vannak látva. 

A roma sorozatgyilkosságok felderítéséről és a nyomozás 

tanulságairól Petőfi Attila r. vezérőrnagy beszélt. A Készenléti 

Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályának vezetője 

ismertette a 2008–2009-ben történt, romák ellen irányuló 

támadássorozat részleteit. Az előadáson szó volt még Balogh Lajos, 

a sajtóban „százhalombattai rém” néven emlegetett sorozatgyilkos 

ügyéről is. Mind az egyetem hallgatói, mind a kar rendőr tisztjelöltjei 

körében népszerűek voltak az előadások, és hasznos információkkal 

szolgáltak az érdeklődök számára. 

A Belügyi Szemle kiemelt kutatási témaként foglalkozik az 

ivóvíz, valamint a vízválságok által keletkező problémákkal. Ezzel 

összefüggésben kívánunk beszámolni  egy  globális vízválságról 

szóló eseményről, amely a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Professzori Klub idei évzáró rendezvényén került 

megtartásra 2019. december 7-én. A témáról Szöllősi-Nagy András 

egyetemi magántanár, az MTA doktora, a világ vízszakmai elitjéhez 

tartozó hidrológus beszélt a klub tagjainak, valamint a megjelent 
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érdeklődőknek. A szakember megítélése szerint a digitális 

vízgazdálkodás jelenti a jövőt. Az eseményen Gazdag Ferenc 

professzor köszöntötte a jelenlévőket, aki az egyetem közösségének 

rendezvényszervezési aktivitását méltatta. Kiemelte, hogy azon a 

héten mintegy 40 szakmai eseményt tartottak az intézményben. 

„Minden probléma, ami a bolygóval van kapcsolatban, az a vízben 

keletkezik” – fogalmazott előadásában Szöllősi-Nagy András. Az 

NKE magántanára a nemrégiben megrendezett Budapesti Víz 

Világtalálkozó kapcsán elmondta, hogy paradigmaváltás szükséges a 

vízgazdálkodás ügyében.  „Melyik az a fenntartható fejlődési cél, 

amelyet ha kiveszünk az ENSZ által megfogalmazott 17 komplex 

célból, akkor a rendszer összeesik? A víz!” – fogalmazott a 

professzor. A világ éghajlatának lehetséges jövőbeli állapotait 

bemutató leírások, a klímaszcenáriók ismertetése mellett a jelenlevők 

információt kaphattak a szibériai metántározók kiolvadásának 

potenciális veszélyeiről, a vízzel kapcsolatos migrációról, valamint 

felmerült a kérdés: Lesz-e háború a vízért? „Én hiszem, hogy nem 

lesz háború, de nagyon alaposan át kell gondolnunk, hogy mit 

csinálunk ennek elkerülése érdekében” – jelentette ki Szöllősi-Nagy 

András. A professzor a digitális vízgazdálkodásban látja a jövőt, 

amelynek oktatását a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem 

Víztudományi Karán szeretné meghonosítani, példát mutatva ezzel 

nemzetközi szinten is. „A klímaváltozás a vízről szól, ezt az üzenetet 

kell eljuttatni mindenkinek!” – zárta előadását Szöllősi-Nagy András. 

A rendezvényen a közönség bevonásával érdekfeszítő 

eszmecsere zajlott a Víztudományi Kar dékánja, Bíró Tibor és 

Szöllősi-Nagy András között. Szó volt többek között a VTK-n 

indított újkeletű, „Water governance” elnevezésű, angol nyelvű 

mesterképzésről, valamint a Duna és Tisza vízügyi összeköttetésének 

problémáiról, amely a szakmai vitán túl politikai kérdéssé is válik.  

2019. december 9-én került sor a csepeli Királyerdei 

Művelődési Házban, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

szervezésében a Bűnmegelőzési iránytű – Hajózás a felzárkóztatás 
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vizein című rendezvényre. Az eseményt dr. Hatala József elnök úr 

nyitotta meg , majd Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. A 

rendezvényen a bűnmegelőzés területén oktatói, kutatói és 

tudományos tevékenységet folytató szakemberek elismerésére, 

díjazására is sor került. A díjazottak között volt dr. Garamvölgyi 

László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs 

igazgatója, Gratzer-Sövényházy Edit r. ezredes, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács főosztályvezetője, Bogáth Gábor a BM 

Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője, valamint több 

önkéntes fiatal, akik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által 

koordinált felzárkóztató programban vettek részt szabadidejükben. A 

színvonalas zenés műsorral szolgáló rendezvényen azok a hátrányos 

helyzetű gyermekek mutatkoztak be, akik a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács által koordinált, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

közreműködésével megvalósuló, a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgáló több éves program résztvevői. 

 

 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE  

KÖNYVEK 

A JOG TUDOMÁNYA 

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS -ELMÉLETI ÍRÁSOK, GYAKORLATI 

TANÁCSOKKAL 

Szerzők: Aczél-Partos Adrienn, Armin von Bogdandy, Cserne Péter, 

Fekete Balázs, Fleck Zoltán, Földi András, Gajduschek György, 

Győrfi Tamás, Harold J. Berman, Horváth Attila, Jakab András, 

Kovács Péter, Menyhárd Attila, Michael Stolleis, Nagy Ferenc, 

Nótári Tamás, Pap András László, Stipta István, Szabó Miklós, 

Szeidl Ágnes, Varju Márton. 

Megjelenés éve: 2015. 

Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 
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A kötet sokéves kutatási program eredménye. A jogtudomány 

általános módszertani problémáit és megközelítési módjait kívánja 

bemutatni. Önálló fejezetek szólnak a jogdogmatikai, az empirikus 

szociológiai, a politikai filozófiai és a de lege ferenda 

megközelítésről. Másrészt a magyar jogtudomány helyzetére 

fókuszálva részletesen foglalkozik egyes területeinek történetével a 

kezdetektől napjainkig. Hasznos olvasmány a pályakezdő 

jogtudományi kutatók számára, mivel rendszerezetten bemutatja a 

jogtudományi pályával kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A könyv 

alkalmas arra, hogy tananyagként használják a doktori képzésben. 

A SÉRTETT SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

Az Országos Kriminológiai Intézet gondozásában, illetve 

közreműködésével megjelent kötet. 

Szerző: Dr. Kiss Anna. 

Megjelenés éve: 2018. 

Kiadó: Országos Kriminológiai Intézet. 

 

A szerző művében elemzi a büntetőeljárásban sértettként szereplő 

áldozat szerepét, valamint ezzel összefüggésben további kérdésekkel 

is foglalkozik. A sértett helyzetének bemutatása mellett kitekintést 

nyújt a jogszabályi változásokra, összehasonlítva a jelen és a múlt 

megoldási lehetőségeit. 

 

FOLYÓIRATOK 

 

HADTUDOMÁNY XXIX. ÉVFOLYAM 2019/3. SZÁM 

XXIX. évfolyam 2019. évi elektronikus lapszám. 

 

A folyóirat átfogja a hadtudomány minden területét, integrálja 

azoknak a tudományoknak az eredményeit is, amelyek kapcsolódnak 

a honvédelem kérdéseihez, elsődlegesen a közszolgálaton belül 

szorosan kapcsolódó rendészettudomány és közigazgatás tudomány 

területéről. 
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Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadseregek. 

A mesterséges intelligenciára eredetileg a tudományos-fantasztikus 

irodalom termékeként tekintettek, de mára kijelenthetjük, az élet 

minden területét áthatja. Így van ez a hadsereg esetében is, ahol 

szintén folynak kutatások a jelenséget illetően –  meg a szerzőtől. 

 

PRO PUBLICO BONO – MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2019/1. SZÁM 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi szakmai 

folyóirata, melynek  rendeltetése az államélet, a társadalom és a 

közigazgatás minőségének fejlesztését szolgáló tudás közvetítése. A 

magyar közigazgatás, közigazgatástan, közigazgatás-tudomány, 

közigazgatási jogtudomány, és az ezekhez kapcsolódó egyéb 

tudomány-területek eredményeinek megismertetésének fóruma. 

Elektronikus és nyomtatott formában jelenik meg magyar nyelven, 

évente legalább négy alkalommal. 

Hegyesi Zoltán: A járási hivatalok helye és szerepe az 

államigazgatási feladatok ellátásában. 

Az utóbbi időben a területi államigazgatás jelentősége 

felértékelődött. A szervezeti integráció mértékének növelése az 

államigazgatási feladatok ellátásának rendszerét is átrajzolta. 

Mindezen változások kihatással voltak a közigazgatási hatósági 

eljárás új szabályozására is, különösen a jogorvoslati 

fórumrendszerre, ezért ezt is célszerű vizsgálni – olvashatjuk a cikk 

absztraktjában. 

  

Balázs István: A magyar közigazgatás az „Európai Közigazgatási 

Térségben”. 

A cikk áttekintést nyújt az európai közigazgatás és közigazgatási jog 

jelentéstartalmát illetően, bemutatja azok intézményi kereteit. Ezt 

követően rátér a magyar közigazgatásra, annak elhelyezésére az 

európai közigazgatási térségben. Ennek során felmerülő egyik 
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legfontosabb kérdés, hogy létezik-e a tagországok közigazgatásának 

egy közös európai értékrend alapján történő konvergenciája? 

 

 

FEBRUÁRI ELŐZETES 

Februári lapszámunk várható cikkei:  

- Petrétei Dávid: Gondolatok a kriminalisztikai 

azonosításelméletről 

- Kollár Csaba: A grafológusi és az írásszakértői munka 

komparatív elemzése 

- Papp Bendegúz: A rendészettudományi State-of-the-Art 

értelmezési lehetőségei, illetve annak biztonságpolitikai 

aspektusai 

- Köllő Dávid: Az internet globalizációja, a  számítógépes 

bűnözés kialakulása 

- Mátyás Szabolcs: Fogvatartotti vélekedés a térfigyelő kamerák 

használatával kapcsolatban 

- Bogdány Gyula: Kutyatámadás bizonyításának lehetőségei 

- Dulai Péter: A médiaerőszak által belobbantott tűz – egy 

szexuális indítékból elkövetett sorozatgyilkosság 

kriminálpszichológiai szemszögből 

 

Február hónapban két könyvajánlóval is készülünk. Éberhardt Gábor 

A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői című 

tudományos konferenciakötetről, Kontra Jenő a Sportrendészet a 

sportigazgatás rendszerében című könyvről készítette recenzióját. 

 

Az interjú sem maradhat ki következő havi lapszámunkból, ezúttal 

Solt Ágnessel, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos 

főmunkatársával készített riportanyagunkat olvashatják a februári 

Belügyi Szemlében. 
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ELÉRHETŐSÉGEK  

- székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3.  

- e-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu  

- facebook: @belugyiszemle  

- telefon: +36 (26) 795-900; BM: 24-600, 24-611  

  

 

ZÁRSZÓ  

A 2020. év kezdeteként engedjék meg, hogy minden kedves 

olvasónknak sikerekben gazdag boldog új évet kívánjunk. 

                  

 

                 Szerkesztőség 



 

 

  

  



 

 

 


