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ELŐSZÓ 

Kedves Olvasó! 

 

Elérkeztünk a 2019-es év végéhez, így ebben az évben az utolsó hírlevelünket 

olvashatja. Igyekeztünk hónapról hónapra hasznos és érdekes tartalmakkal megtölteni 

hírlevelünk hasábjait. Az eddig kapott visszajelzések alapján bebizonyosodott, hogy havi 

ajánlónk elérte célját. A decemberi számban is arra törekszünk, hogy értékes információkkal 

lássuk el kedves olvasóinkat.  

Szerkesztőségünk legfrissebb híreinek kiemelt témája a Belügyi Szemle honlapjának 

fejlesztése, amellyel a minisztérium szakmai, tudományos folyóiratának életében egy új fejezet 

veszi kezdetét.  

2019 novembere, mint a tudomány ünnepének hónapja, igazán bővelkedett 

érdekesebbnél érdekesebb tudományos, szakmai eseményekben. Szerkesztőségünk 

munkatársai számos konferencián, rendezvényen vettek részt, az erről készült beszámolók a 

„Tudományos élet hírei” fejezetben olvashatók. Bár 2019 októberét már elhagytuk, 

mindenképpen szeretnénk a fejezet beszámolóit a 2019. október 15–17-e között megrendezésre 

került, Budapest Water Summit elnevezésű rendezvénnyel kezdeni, ezzel is kifejezve 

elköteleződésünket a vízügyi tudományterület iránt. 

A decemberi könyv- és folyóiratszemle az előző hónapokhoz hasonlóan szintén 

újdonságokkal kíván szolgálni. Összeállításunkat igyekeztünk újabb tudományterületek felé 

kitekintve szélesebb körből meríteni. 

Januári előzetesünk a következő naptári év első lapszáma iránt kívánja felkelteni az 

érdeklődést, különös figyelemmel egy cikk-sorozatra, amelynek első részét decemberi 

lapszámunkban olvashatják. 

 

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI 

A mai világban szinte elképzelhetetlen bármilyen tudományos, szakmai tevékenységet 

– az élet többi területéhez hasonlóan – az online térben való megjelenés nélkül végezni. Ez alól 

a Belügyi Szemle folyóirata sem lehet kivétel. Várhatóan 2020 január-februárjától elindulhat 

honlapunk, egyelőre tesztüzemben. A minél magasabb színvonal biztosítása érdekében az 

előkészítő munkálatok, fejlesztések már néhány hónapja megkezdődtek. 

 

A DECEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL 

A decemberi szám vezértanulmánya a genetika tudományterületét kutatók tollából kerül 

ki. A Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada 

Magyarországon címmel megjelenő tanulmány első részeként hat kiváló kutató közös 

munkája kerül publikálásra. Pádár Zsolt – Kovács Gábor – Nogel Mónika – Czebe András – 

Zenke Petra – Kozma Zsolt genetikai tanulmánya logikusan felépítve, időrendi sorba rendezve 

mutatja be és elemzi az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok hazai fejlődését. A szerzők a 

témában nem jártas olvasó számára is könnyen érthetővé teszik a tanulmány mondanivalóját.  

Héder Klára Az anticipált megfigyelés, mint az antikorrupciós eredményesség 

egyik gátja című tanulmányában az Integritás: szilárd erkölcsiség a gyakorlatban című e-

learning tananyag kialakításának folyamatát mutatja be. A szerző ismerteti a korrupcióval és az 

integritással kapcsolatos társadalmi, szervezeti és pszichológiai (háttér)tényezők feltételezett 

oktatásmódszertani következményeit. 
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Tőzsér Erzsébet a Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 

2018-ban című tanulmányában két olyan szervezetpszichológiai vizsgálatot mutat be, amelyek 

egy-egy vidéki városi rendőrkapitányságot érintettek 2018-ban. A szerző kutatásában azokat a 

szervezeti elemeket vizsgálta, amelyek a kommunikáció és a hangulat feltérképezését célozták 

meg, valamint a megnövekedett fluktuáció hátterének feltárására irányultak. 

 

Gárdonyi Gergely A szemle szabályozásának változásai az új büntetőeljárási 

törvényben című tanulmányában a büntetőeljárási törvény változásait tartalmazó 

szabályrendszer új elemeinek beépítését, a régiek gyakorlathoz történő igazítását, valamint a 

korábbi jogintézmények szélesítését veszi sorra, megmagyarázva a változtatások 

szükségességét, és egyben értékelve az eddig e tárgyban megjelent szakmai kritikákat.  

 

Kalapos Miklós Péter a Néhány gondolat a kábítószer-problémás egyének önkéntes 

eltereléséről orvosi szemmel című tanulmánya a büntetés helyett a kezeléselv (elterelés) egy 

speciális szegmensének, az úgynevezett önként vállalt elterelésnek a jövőbeli kezelés 

szempontjából lényeges tanulságait tekinti át. Az eljáró hatóságok és az egészségügyi 

szolgáltatók eltérő hozzáállásának köszönhetően a terápiára gyakorolt negatív hatásokat két 

eltérő eset részletes bemutatásával és elemzésével ismerteti. 

 

Pataki János István A végrehajtás és a behajtás a rendőri eljárás tükrében című 

tanulmányában egy szakmai előadás szerkesztett anyagát dolgozza fel, amelynek keretében a 

rendőrségi intézkedés oldaláról világít rá a bírósági végrehajtás és behajtás helyszíni eljárások 

során keletkező problémáira, és javaslatokat fogalmaz meg a megoldást illetően.  

 

Recenzió 

A decemberi lapszámban Stauber Péter Mi a baj a migrációval? című könyvismertetése a 

Refugees and Migrants in Law and Policy. Challenges and Opportunities for Global Civic 

Education (Menekültek és migránsok a jogban és rendészetben. Kihívások és lehetőségek a 

globális civil nevelés területén) című nemzetközi tanulmánykötetet mutatja be. A kötet nagy 

erénye, hogy globális szemlélettel vizsgálja a migráció minden szegmensét, vonatkozását, és 

egyben a migráció, mint társadalmi jelenség bemutatására is törekszik. Ennek jegyében a 

menekültügyről, a legális migráció egyes aspektusairól, de akár a határvédelem kérdéseiről is 

olvashatunk benne tanulmányokat.      

  

Interjú 

Feltett szándékunk, hogy a novemberi lapszámot követően minden hónapban újabb interjúval 

jelentkezzünk, ezzel is bővítve az ismeretterjesztő műfajok tárházát. E havi interjúnk Hajdu 

János r. vezérőrnaggyal, a Terrorelhárítási Központ főigazgatójával készült, amelyből kiderül, 

hogy miért volt rendhagyó az idei nyár a szervezet számára. 

 

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 

A víz életünknek olyan, alapfeltétele, amelynek megfelelő mennyiségben és minőségben való 

megőrzése nélkül az ENSZ 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Céljainak (Sustainable 

Development Goals, rövidítve: SDGs) végrehajtása 2030-ig nem biztosítható. Az 

éghajlatváltozás következtében fokozódó nyomás nehezedik a világ több országára, a 

hozzáférhető édesvízkészleteinkre, és több régióban is a kereslet és a kínálat aszimmetriája 

figyelhető meg. A harmadik Budapest Water Summit (a továbbiakban: BWS) 2019. október 15-

17. között zajlott le Budapesten, a Millenárison. Mint ismeretes Magyarország kormánya 2014 

óta a belügyminiszteren keresztül irányítja az országos hatáskörű vízügyi igazgatási szerveket, 
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amelyek Magyarországon elsődlegesen felelősek a vízgazdálkodásért. A vízügyi igazgatás 

irányító szervezete az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amely a BWS Expón a területi szervek 

bevonásával önálló standdal képviseltette magát. Szakmai előadásokat és látványos 

bemutatókat tartott hazai és nemzetközi delegációknak, amelyek nagy sikert arattak. A standot 

Pintér Sándor belügyminiszter és Áder János köztársasági elnök is meglátogatta. 

  

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat nyitórendezvénye, az Adaptív digitális 

állam című nemzetközi tudományos és szakmai konferencia a Duna Palotában került 

megrendezésre, amely egyben az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának 

záró rendezvénye is volt. 

Az idén négy kiemelt témában szervezett tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kara. November 6-án A migrációban rejlő lehetőségek és 

veszélyek Európában – a munkavállalási célú vándorlás aktuális kérdései témájú szakmai nap 

és konferencia nyitotta a sort a Bevándorlási Tanszék szervezésében.   

 

 November 7-én A bűnügyi tudományok új kihívásai a XXI. században I. – Bűn és büntetés című 

konferencia zajlott a Büntetőjogi, a Kriminológiai, valamint a Büntető-eljárásjogi Tanszék 

együttműködésében. November 14-én Száz éve történt: tervektől a megvalósulásig – a 

regionális rendvédelemtől az állami rendőrségig című konferencia összegezte a múlt 

tapasztalatainak válogatott körét a Rendészetelméleti és –történeti Tanszék szervezésében. 

November 28-án az új gyülekezési szabályok alkalmazásának első évi tapasztalatait 

összegezték rendészeti megközelítésben a Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék által tartott 

kerekasztal-beszélgetés során. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a kar dékánja a fenti 

eseménysorozat nyitó konferenciáján üdvözlő szavaiban valamennyi tudományos rendezvényre 
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igaz gondolatokat közvetített a hallgatóság felé: „Hiszek a tudományban, hiszek abban, hogy a 

napi politikától mentesen, indulatok nélkül, tudományos alapon, szakmailag a legvitatottabb 

kérdések is feldolgozhatók. Hisz a konferencia előadói többségben olyan szakemberek, akik a 

mindennapok tapasztalatát nagy gyakorlattal át tudják adni, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

résztvevők az elméletek terén is fejlődjenek.” 

 

A Pécsi Püspökség Dóm Kőtárában 2019. november 8-án tartották a Rendőrség Tudományos 

Tanácsának támogatásával megrendezett A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi 

tényezői című nemzetközi konferencia tudományos értékeit megörökítő Pécsi Határőr 

Tudományos Közlemények XXI. számának ünnepi bemutatását. A Magyar Tudomány Ünnepe 

2019 rendezvénysorozat belügyi fejezetébe illeszkedő program levezető elnöke Janza Frigyes 

ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. Bevezetőjében 

elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által idén megfogalmazott „Értékteremtő 

tudomány” szlogen vezérlőelemként áthatja az összes diszciplínát. Méltatta a tudományos 

műhelyként elindított pécsi konferenciasorozat érdemeit, és rámutatott arra, hogy a tradícióvá 

vált rendezvénysorozat nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a rendészettudomány 

tudományággá fejlődhetett. 

 

2019. november 20-án Az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései 

című konferenciának az Országos Kriminológiai Intézet adott otthont, ahol többek között szó 

esett a drónok kapcsán felmerülő büntetőjogi kérdésekről dr. Csák Zsolt PhD kúriai tanácselnök 

előadásában. A mesterséges intelligencia speciális jogi kérdéseiről dr. Ott István PhD főügyész, 

valamint a légi forgalmi irányítást érintő intelligens közlekedési rendszerek szerepéről és azok 

büntetőjogi felelősségre gyakorolt hatásáról dr. Bertényi Imre legfőbb ügyészségi ügyész tartott 

előadást. 
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A rendőr-szociológia művelője címmel tartott emlékülést a 2018-ban elhunyt Szabó 

Dénes – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik első tiszteletbeli doktora – munkásságáról a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottsága 

és a Belügyi Tudományos Tanács. Az emlékülést megtisztelte jelenlétével Boross Péter egykori 

miniszterelnök, aki 1992-ben, még belügyminiszterként kérte fel Szabó Dénest magyarországi 

látogatásra, a hazai bűnügyi helyzet, a magyar rendőrség tanulmányozására. Finszter Géza az 

MTA IX. Osztály Rendészeti Albizottság elnöki köszöntőjét követően, Korinek László 

akadémikus mutatta be Szabó Dénest, kanadai tudóst, a kriminológia magyar nagykövetét.  

A közép-európai kritikus infrastruktúrák védelméről című nemzetközi tudományos 

konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az Óbudai Egyetem Bánki Donát 

Gépészeti és Biztonsági Műszaki Karán került megrendezésre 2019. november 18–19-én. A 

nemzetközi konferencián, amelyen a V4 országok egyetemei és a partnerországok vettek részt, 

bemutatták kutatási eredményeiket a kritikus infrastruktúrák védelme és a biztonságtudomány 

területének vonatkozásában. Az idei konferencia megbeszélései a Közép-Európa biztonságát 

fenyegető problémákra összpontosított. 

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) november 22-én tartotta 20 éves fennállásának 

ünnepi rendezvényét. A szervezet 1999-es alapításakor két nemzetközi akadémiának adott 

otthont, a Nemzetközi Rendészeti Akadémiának (ILEA) és a Közép-európai 

Rendőrakadémiának (KERA). Az eltelt 20 évben a NOK jelentős fejlődésen ment át, mára már 

további két nemzetközi akadémia, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 

(CEPOL) és a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (ICOFI), valamint több nemzetközi 

szervezet partnere. Az ünnepségen  Kontrát Károly belügyminiszter helyettes, a NOK alapító 

igazgatója, Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, Farkas István r. dandártábornok jelenlegi 

igazgató és a szervezet nemzetközi partnereinek képviselői mondtak beszédet, az eseményt 

követő állófogadáson a pohárköszöntőt Janza Frigyes nyá. vezérőrnagy mondta. A Nemzetközi 

Oktatási Központot Pintér Sándor belügyminiszter 1999-ben alapította. A NOK felelős a 

rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, 

jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbképzések 

megszervezéséért és lebonyolításáért aktuális igényeknek megfelelően két vagy többoldalú 

nemzetközi együttműködésben. A NOK önállóan és nemzetközi partnereivel együttműködve, 

magyar és külföldi rendészeti dolgozók részére különleges képzési lehetőségeket kínál, ami 

alkalmat ad a résztvevőknek a közbiztonságot érintő legújabb kihívások és az azokra született 

rendészeti válaszok megismerésére, a legjobb gyakorlatok elsajátítására, és a hosszú távú 

rendészeti együttműködést támogató és elmélyítő kapcsolatépítésre.   

2019. november 27-én Értékteremtő és érték őrző tudomány. A büntető jogtudományok 

emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről című 

konferencia került megrendezésre az MTA Székház II. emeleti kistermében. A szervező az 

MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, 

a Bv. Tudományos Tanácsa, az Országos Kriminológiai Intézet és a Magyar Börtönügyi 

Társaság volt. A konferencia résztvevői egy igazi időutazáson vehettek részt. Az elsők között 

felszólaló tudós professzorok a büntető jogtudományok születésének korába kalauzolták a 

hallgatóságot, majd a következő előadások során elérkezett a jelen kor leírása is, majd a jövőbe 

tekintés. Előadásával az esemény tudományos és szakmai rangját emelte többek között Finszter 

Géza, Mezey Barna, Tóth Mihály, Gellér Balázs, Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos 

parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, Miskolczi Barna PhD főosztályvezető ügyész. 
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Ez évben immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a Belügyi Tudományos Tanács 

a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók tudományos-szakmai konferenciáját 2019. 

november 26–27-én a Duna Palotában. A tudományos tanácskozást Merkely Béla, az MTA 

doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, Sabjanics István a Belügyminisztérium 

Tudománystratégiai és koordinációs Főosztály főosztályvezetője, valamint Erdélyi Lajos, a 

Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. 

Helyettes államtitkár úr megnyitójában hangsúlyozta, hogy ezen a területen is példaértékű az 

együttműködés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között. 

Idén 2019. november 29-én került sor a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésére, 

amely egyben az MTÜ 2019 belügyi fejezet ünnepélyes zárása is volt. Az ünnepi ülésen Szabó 

András-éremben részesült kiváló tudományos kutatómunkájáért Hazai Lászlóné Dr. ny. nb. 

dandártábornok és a belügyi ágazatban magas színvonalon végzett tudományszervező 

munkájáért dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a 

Belügyi Tudományos Tanács elnöke Szabó András-oklevelet adományozott kiváló tudományos 

kutatómunkája elismeréseként dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy részére és a belügyi ágazatban 

magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező 

munkáért Kreitz Zsuzsanna r. alezredes részére. 

 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 

KÖNYVEK 

SZILÁGYI JÁNOS EDE: VÍZSZEMLÉLETŰ KORMÁNYZÁS – VÍZPOLITIKA – VÍZJOG: KITEKINTÉSSEL 

A VÍZGAZDÁLKODÁSRA ÉS A VÍZTUDOMÁNYRA 

Kiadó: Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2018 

A könyv szerzője évek óta foglalkozik a vízjog, a vízpolitika és a vízkormányzás holisztikus, 

társadalomtudományi megközelítésével. Ez a kötet is a széles körű társadalomtudományi 

érdeklődés bizonyítéka. A monográfia a vízszemléletű kormányzás kifejezés szemantikai 

elemzésének lényegre törő történeti áttekintését is tartalmazza, továbbá a nagy horderejű 

alkotmánybírósági döntés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a 

vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. és 4. §-a alaptörvény-ellenességét 

megállapító 13/2018. (IX. 4.) AB határozat által kifogásolt törvényjavaslatot is érinti. 

 

RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKLEXIKON 

GONDOLATOK A RENDÉSZETTUDOMÁNYRÓL – ÍRÁSOK A MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI 

TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSÁNAK TIZENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL  

Szerkesztette: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán  

Kiadó: Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 2019 

A kötet szerzői és a fejezetek címei: 

Balla József: A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának helye és 

szerepe a határrendészet fejlesztésében 

Balla Zoltán: Leegyszerűsített sémák – újragondolandó tézisek 

Blaskó Béla: „Kor”-történeti töredék  

Boda József: A rendészettudomány helyzete – nemzetközi kitekintés  
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Bukovics István: Döntés: morális és racionális 

Christián László: Egy feledésbe merülő közösségi rendészeti modellkísérlet margójára 

Erdős Ákos – Magasvári Adrienn – Szabó Andrea: Új generáció a rendészeti felsőoktatásban  

Fialka György: A biometria alkalmazása a pénzintézeti ügyfelek azonosításának 

megbízhatósága érdekében  

Finszter Géza: Rendészeti igazgatás a rendszerváltozás időszakában 1989–1990  

Fórizs Sándor: Németország 2017. évi rendőrségi bűnügyi statisztikája 

Gaál Gyula: Az embercsempészés sajátosságai hazánkban 

Gárdonyi Gergely: A szaktanácsadó új szerepe a büntetőeljárásban 

Görbe Attiláné Zán Krisztina: Visszatekintés a Rendészeti Albizottság elmúlt hét évére  

Hautzinger Zoltán: A magyar rendészet másfél évtizedes tudománya 

Korinek László: Utópia  

Kovács Gábor: A rendészeti vezetés- és szervezéselmélet elméleti alapjai  

Kozáry Andrea: Töprengések a biztonságról és a rendőrségbe vetett bizalomról  

Mátyás Szabolcs: Néhány gondolat a Rendészettudományi Szaklexikon megalkotásával 

kapcsolatban  

Ritecz György: A tudomány, illetve a tudós feladata, felelőssége, avagy gondolattöredékek a 

tudás és a tudomány kapcsán  

Ruzsonyi Péter: Kriminálpedagógiai megalapozottságú mintabörtönök az Újvilágban  

Sallai János: A rendészettudomány forrásai, gyökerei 

Varga János: Gondolatok a rendészettudományi közéletről és fejlesztésének néhány 

lehetőségéről  

 

A HÍRSZERZÉS TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG 

Szerzők: Boda József, Dávid Ferenc, Dezső Tamás, Hahner Péter, Kertész István, Kovács 

Zoltán András, Regényi Kund 

Szerkesztette: Boda József és Regényi Kund 

Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019 

 

A kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy szakmai és tudományos igényességgel – a szűken 

értelmezett szervezet- és fejlődéstörténet bemutatása mellett –, a fejlődés csomópontjaira 

összpontosítva ismertessék a hírszerzés kialakulását, fejlődését Magyarországon és külföldön 

egyaránt. A könyvben az információszerzés történetének jeles személyei és eseményei is 

felsorakoznak. A szakmai folyamatok megértését a világtörténelem egyes korszakaira 

vonatkozó rövid összefoglalók is segítik. 

 

FOLYÓIRATOK 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2019/1. SZÁM 

A nyomtatott folyóirat tudományos szaklapként az alkotmánybíróság munkájához kötődő, 

illetve aktuális alkotmányjogi kérdéseket taglaló, magas színvonalú írások fóruma, az 

elektronikus formátumú döntvénytár pedig lényegre törő összefoglalókkal segíti a testület 

joggyakorlatát követni szándékozó szakemberek munkáját. 

Szentgáli-Tóth Boldizsár A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A 

sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője 

című tanulmányának elsődleges célja az elmúlt három évtized minősített többségű 
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törvényalkotáshoz kötődő alkotmánybírósági határozatainak áttekintése, valamint tematizálása. 

Ennek során egyaránt figyelemmel van az eddigi alkotmánybírósági gyakorlatra, valamint a 

területen megfigyelhető lehetséges perspektívákra is. 

Sulyok Katalin A környezet védelme és az Alaptörvény P) cikke az Alkotmánybíróság 

gyakorlatában című tanulmányában az Alaptörvénynek a korábbi Alkotmányhoz képest új 

rendelkezésének, a nemzet közös örökségét létrehozó P) cikknek a normatív tartalmát vizsgálja 

az alkotmánybíróság környezetvédelmi gyakorlatának tükrében. A P) cikk nemzetközi szinten 

is egyedülálló rendelkezés, mivel a jövő nemzedékek érdekében védeni, megőrizni és 

fenntartani rendeli a kulturális és természeti örökséget, többek között a biodiverzitást és a 

természeti erőforrásokat. 

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 2019/1. SZÁM 

A büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata negyedévente jelenik meg, elméleti 

és gyakorlati tanulmányokat, kutatási beszámolókat, nemzetközi börtönhíreket tartalmaz, 

amelyek segítségével bemutatja a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. 

Lőrincz József A börtönügy jelenlegi szakmai arculatának kialakulása a 20. században című 

tanulmányából többek között kiderül, hogy a hazai börtönügy 20. századi alakulása magán 

viseli a század gyakran változó irányú politikai, gazdasági, büntetőpolitikai hatásait, emiatt e 

szakterületre nem jellemző a szerves fejlődés. 

Schmehl János A Büntetés-végrehajtási Szervezet megújulásának áttekintése a hatályos Bv. 

törvény szellemében című közleményében áttekintést nyújt a Büntetés-végrehajtási Szervezet 

által az elmúlt egy-másfél évében megvalósított, a biztonság fokozását szolgáló 

intézkedésekről. A fejlesztések irányát – amelyek egy része jelentős informatikai struktúrák 

kialakítása mellett került végrehajtásra – az egységesítés és célorientáltság határozta meg. 

JANUÁRI ELŐZETES 

Januári lapszámunk várható cikkei: 

 Pádár Zsolt – Kovács Gábor – Nogel Mónika – Czebe András – Zenke Petra – 

Kozma Zsolt: Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első 

negyedszázada Magyarországon II. 

 Zachár Zalán: A környezetkárosítás bűncselekmény kriminálstatisztikai mutatói és az 

elkövetők szociográfiai vizsgálata. 

 Danielisz Béla: Paradigmaváltás szükségessége a városi biztonság értelmezésének 

megközelítésében. 

 Szabó Csaba: Az amerikai fegyvergyártó lobbi csoportok szerepe az Egyesült Államok 

politikai életében és befolyása az amerikai elnökválasztásokra. 

 Nánási László: Hajóbaleset a Dunán 1868-ban. 

 

Könyvajánlónk az év első hónapjában Kontra Jenő tollából született, amely dr. Helgert Imre 

– dr. Mészáros Gyula szerzőpáros a Magyar Honvédség a rendszerváltozás sodrában című 

művét mutatja be nagyon igényes részletességgel. 

 

Januári interjúnk különlegesnek ígérkezik, mivel 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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ELÉRHETŐSÉGEK 

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

- e-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu 

- web: www.belugyiszemle.hu 

- facebook: @belugyiszemle 

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

 

ZÁRSZÓ 

 

Az idei év utolsó hírlevelének záró gondolataiban szeretnénk újra megemlíteni, hogy reméljük 

sikerült jelen kiadványunkkal, az előzőkhöz hasonlóan, érdekes és hasznos információkat 

nyújtanunk kedves olvasóinknak. Amikor az előzetes tervek szerint 2020 január-februárjától 

működésbe lép a Belügyi Szemle honlapja, hírlevelünket majd ott is olvashatják. 

 

A 2019. év zárásaként kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag 

boldog új esztendőt! 

 

 

         

        Szerkesztőség

http://www.belugyiszemle.hu/


 

 


