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ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

Májusi mottónk: „Miután a teher, mely alatt csaknem leroskadunk, idővel 
vagy ismét levétetik vállainkról, vagy megszokás által könnyebbnek látszik, 
az élet bajainak elviselésére csak egy szükséges: a türelem.” (B. Eötvös Jó-
zsef, Gondolatok, 1886)

Néhány gondolattal ezelőtt a következő szavakkal jellemeztük ezen eszten-
dőt: „2020 hangzatos és elgondolkodtató évszám lesz több szempontból szer-
kesztőségünk, valamint a szakmai, tudományos folyóiratunk tekintetében is. 
Az újév új kezdet.”

Azt már biztosan állíthatjuk, hogy ez az év több szempontból is történelmi 
lesz az emberiség számára. Világjárvány, összetartozás, segítség, önfeláldo-
zás, kitartás, emberség, elmúlás, mind felértékelt szavakká, pillanattá formá-
lódnak olykor, egy-egy esemény kapcsán, bármely földrészen vagy féltekén 
járunk a Földön. Egy kicsit eljátszva az évszámmal az alábbi megállapítást 
tehetjük: húsz másodperc kézmosás, kettő méter távolság és mindehhez nulla 
kifogás. Türelemmel és kitartással kell elviselnünk a helyzetet, hisz az embe-
rélet érték, és a legfontosabb tényező mindenkor.

Áprilisban beszámoltunk a szerkesztőségünk életét kiemelten meghatározó 
online térben történő megjelenésünkről. Ennek megfelelően már részleteseb-
ben tájékoztathatjuk olvasóinkat szakmai és tudományos hírfolyamunkban 
az aktuális hírekről, eseményekről. A jelenlegi helyzetnek minden tekintet-
ben megfelelve továbbra is megjelentetjük és eljuttatjuk print számunkat ol-
vasóink részére. 

A májusi könyv- és folyóiratszemle ismertetőnkben különböző tudományte-
rületekről válogattunk könyveket és cikkeket, és ezen újdonságokkal kíván-
juk kiszolgálni olvasóinkat. 

Júniusi lapszámunk előzetesében – többek között – a magyarországi telepü-
lési vízgazdálkodás finanszírozási rendszerének jövőképével, a taktikai me-
dicinának a magyar egészségügyi ellátó rendszerben betöltött szerepével, a 
baleset-megelőzés jogi és pszichológiai oldalainak ismertetésével, valamint 
a terrorizmus egységes fogalommegalkotásának problémájával foglalkozó 
tanulmányokkal kívánjuk felkelteni a kedves olvasóink figyelmét.
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Az egészségügyben dolgozóknak szóló köszönetüket továbbra is tapssal fe-
jezik ki esténként az emberek. A Pénzügyőr Zenekar tagjai Óbudán egy esti 
alkalommal utcai zenéléssel támogatták a lakosság üzenetét. 

Egymilliárdot foglalt a NAV a bűnszervezettől

Egy munkaerő-kölcsönzésben érdekelt dunántúli bűnszervezetnél egymilliárd 
forint értékben foglalt le készpénzt, luxusautókat, ingatlanokat a NAV. A fény-
űző körülmények között élő bűnözők a munkavállalók után fizetendő közter-
heket elcsalták, majd’ kétmilliárd forint kárt okozva ezzel a költségvetésnek.

Véradás

Véradás a járvány idején is! Április elején, a NAV saját szervezésű véradásán 
52 munkatársuk adott vért. Ezzel az Országos Vérellátó Szolgálat 156 bajba 
jutott emberen tud segíteni.

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Vigyázzunk egymásra, türelem

Múlt hónapban megjelent írásunkban ismertettük a kedves olvasóinkkal, hogy 
milyen modern, korszerű arculattal jelentünk meg az online térben. Szeret-
nénk minél szélesebb körben, több témát is feldolgozva,a mai kor igényeinek 
megfelelően az online térben gyorsan, egyszerűen kiszolgálni olvasóinkat, 
kutatóinkat és szerzőinket.

Már most is mindenki számára hasznos, időszerű, és pontos hírforrásokból 
származó írásokat jelentetünk meg tudományos és szakmai híreink között. 

Jelenleg olyan szakmai vagy tudományos konferenciáról, amelyen szer-
kesztőségünk jelen lett volna, sajnos nem tudunk beszámolni, de talán most 
nincs is itt ennek az ideje. Bízunk az Önök kitartásában és türelmében, amely 
jelenleg a legfontosabb, hogy újra minden erőre kapjon.

A Belügyi Szemle nyomtatott változatának időben történő megjelenteté-
sét szerencsére nem befolyásolja a koronavírus-járvány, a szerkesztési fo-
lyamatok a megszokott mederben zajlanak. Ugyancsak folyamatos az új 
honlapunk gondozása, az online tér pedig jó lehetőséget biztosít a hazai és 
nemzetközi tudományos és szakmai hírek, információk nyomon követésére. 
Folyamatosan dolgozunk az angol nyelvű online különszámunk szerkesz-
tésén is, szerzőink szinte elárasztanak bennünket e különszámba megjelen-
tethető cikkekkel. 

NAV-híradó

Segítség rendkívüli helyzetben

A NAV honlapján létrehozott Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19) ro-
vatának Gyakori kérdések és válaszok gyűjteménye új fejezeti struktúrában, 
aktualizált tartalommal tájékoztat a legfontosabb, járványhelyzetben alkal-
mazandó adózási szabályokról. A rovat állandó frissítéssel szolgálja a gazdál-
kodók és magánszemélyek tájékozódását, s a sajtóban is hasznos támpontnak 
bizonyul, mivel az újságírók nap mint nap forrásként használják cikkeikhez 
az itt megjelenő, hiteles információkat. 
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A MÁJUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Újra jelentkezik fórum rovatunk, amelyben ismételten aktuális témával fog-
lalkozunk. Balatonyi László és Tóth László A koronavírus gazdasági hatásai 
a vízügyi ágazatban című tanulmányukban kifejtik, hogy a vízügyi ágazat, 
mint a Belügyminisztérium alá rendelt országos hatáskörű szervezet számára 
az eddigi rendszerektől merőben eltérő újfajta kihívást jelent a koronavírus 
elleni küzdelem. Jelen helyzetben a küzdelem elsősorban a működési sza-
bályok alapvető módosításának végrehajtását jelenti. A veszélyhelyzetben a 
szervezet igyekszik minimalizálni a vírus terjedését, amely során biztosításra 
kerül a jelenleg érvényben lévő statútum rendeletben és az egyéb kapcsolódó 
ágazati jogszabályokban meghatározott tárcafeladatok zavartalan ellátása. A 
szerzők elemzésükben kifejtik, hogy a szervezet kiszámítható éves gazdál-
kodási stabilitásában bekövetkezett változás milyen hatást gyakorol a min-
dennapi működésre, valamint a dolgozók életére.

Farkas Ádám szerzőnk a koronavírus-járvány kapcsán felmerült alkotmány-
jogi kérdések és aggályok alapján tesz javaslatokat a szabályozás különleges 
jogrend utáni fejlesztésére, helyreállítására. E körben a tanulmány rámutat a 
különleges jogrendi rendkívüli intézkedések fontosságára, azok törvényi úton 
történő ideiglenes megerősítésének igényére, valamint gondolatokat fogal-
maz meg a különleges jogrend utáni átfogó szabályozási felülvizsgálathoz.

Sallai János tanulmányában az orvos vagy egészségügyi rendészet rövid tör-
ténetét mutatja be az ókortól a XIX. század végéig. A tanulmány aktualitása 
kézenfekvő, mivel a jelen egészségügyi veszélyhelyzetet okozó koronavírus 
újkeletű, azonban a kialakult egészségügyi krízisre és annak kezelésére már 
volt példa a rendészet történetében.  

Hegedűs Ákos bíró a Gyermekközpontú igazságszolgáltatás címmel fejtege-
ti abbéli álláspontját, hogy a gyermekközpontú gondolkodás kialakításának 
nem csupán abban kell megnyilvánulnia, hogy milyen jogszabályi környe-
zetben és milyen módon dolgozik az igazságszolgáltatás. Véleménye szerint 
a gyermekközpontú igazságszolgáltatásnak magában kell foglalnia mind a 
bírósági szervezet célkitűzéseit, mind a törvényalkotó gondos odafigyelését, 
a közigazgatás gyermekeket óvó és támogató hatékony működését, de első-

sorban a társadalom magánintézményei, a családok, a civil szervezetek gon-
dos és gyengéd védelmet nyújtó figyelmét.

Harmati Barbara és Szabó Imre közös munkája a modern rendészet és igaz-
ságszolgáltatás bemutatására törekszik. A tanulmány célja a szerzők gondo-
latmenete mentén haladva, a fogalmak elemzésén keresztül annak bemutatása, 
hogy a rendészet és az igazságszolgáltatás területén hogyan jelennek meg az 
adatokon alapuló döntések, azok milyen irányban befolyásolhatják az egyes 
rendszerek jelenlegi működését. Napjainkat jelentősen meghatározó jelenség 
az informatikai környezetben keletkező, illetőleg ott tárolt adatok szerepének 
felértékelődése, amely az adatok parttalan gyűjtését eredményezi. Minden-
ki adatokat akar gyűjteni, mivel a „jövő olaját” mindenki birtokolni szeretné.

Lengyel Tibor korábban írt tanulmányának folytatásaként – már a gyakorlatot 
elemezve – mutatja be a ne bis in idem elv alkalmazásának komplex problé-
makörét és az arra adható lehetséges válaszokat. Jelen írása feladatának tekin-
ti, hogy napjaink jogalkalmazói gyakorlatán keresztül rámutasson mindazon 
anomáliákra és ellentmondásokra, melyek a kétszeri büntetés tilalma elvé-
nek érvényesülésével kapcsolatban az adójog, a vámjog és a büntetőjog által 
alkalmazott szankciók viszonyrendszerében napjainkban megmutatkoznak.

Mátés Gábor Gondolatok az intézkedéstaktikáról című munkája olyan lénye-
gi tényekre kíván rámutatni, miszerint az intézkedéstaktika egy igen jelentős, 
de mégis nagyon elhanyagolt téma. Kevés róla az írásos anyag, a felgyülem-
lett tudásmennyiséget nem foglalja össze tankönyv, így az oktatása is gyenge, 
és véleménye szerint nem kielégítő. Szükség lenne a rendelkezésre álló tudá-
sanyag összegyűjtésére, aktualizálására, új információk beszerzésére, ennek 
alapján megvalósítható oktatására. A szerző célja tanulmányával hozzájárulni 
e szakmai terület írásos és oktatási alapjainak megteremtéséhez.

Könyvismertetés

Farkas Johanna könyvismertetésében Sófi Gyula és Fodor Miklós szerzőknek 
az Igazságügyi gyermekpszichiátria című kötetét tárja az olvasók elé. A szer-
zők tudományos igénnyel, mégis az átlagos olvasó számára is érthető módon 
megfogalmazott és magyarázott tüneteket, jellegzetességeket és problémákat 
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mutatnak be a gyermekpszichiátria szakterületéről, amelyeket gyakorlati ta-
pasztalatokból szerzett példák színesítenek és mélyítenek el, így egyértelmű-
en gondolatébresztő, sok esetben további kutatási témákat ösztökélő művet 
olvashatnak a könyv iránt érdeklődő olvasóink.

Interjú

Végezetül dr. Hornyik Zsuzsanna főszerkesztő-helyettesünk által készített in-
terjúkat olvashatják. Az első a 80 éves dr. Pella László ny. r. dandártábornok-
kal készült, amelynek címe a hivatástudatát és emberségét mindmáig megé-
lő interjúalanyunktól vett idézet: „A rendőrségnek mindent!”. Az interjúból 
megtudhatjuk, hogy mire emlékszik vissza szívesen és mivel tölti nyugdíjas 
éveit a tábornok úr. 

A második írás dr. Torma Albert r. orvos ezredes, rendvédelmi tisztifőorvos-
sal a koronavírus elleni védekezés kapcsán készített interjú, amelynek során 
több olyan kérdést vetett fel például, hogy vajon milyen kihívások elé állítja 
a fennálló járványügyi helyzet a rendvédelmi állomány illetékes szakembe-
rét? Milyen javaslatai, tanácsai vannak a hivatásos állomány tagjai felé? A 
veszélyhelyzet megszűnését követően pedig ismét felkéri majd főorvos urat, 
hogy számoljon be a veszélyhelyzet kezelésének tapasztalatairól, eredmé-
nyeiről olvasóinknak.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

A fertőző betegségek többszintű dinamikája

A fertőző betegségek multiskálás dinamikájának kihívásaival összefüggésben 
a Matematikai Biotudományok Intézete szemináriumot szervezett az Ohio 
Állami Egyetemen, amely során különböző szakterületek tudósai értekeztek 
a fertőző betegségek különböző skálákon történő vizsgálatával kapcsolatos 
kutatások eredményeiről. A szemináriumon résztvevő kutatók három modell-
rendszert vizsgáltak meg részletesen: a láb- és szájbetegségeket, a vektorát-
viteles betegségeket és az enterikus betegségeket. Jóllehet minden multiská-
lás modell szükségszerűen valamilyen multiskálás rendszerből vezethető le, 

nem mindegyik multiskálás rendszer vezet szükségszerűen multiskálás mo-
dellekhez. Ez a három modellrendszer láthatólag számos multiskálás és in-
tegrált egyedi skálás mechanisztikus modellt eredményezett. Ezek a vizsgált 
modellek érdemben tudnak reagálni a fertőző betegségek terjedésének dina-
mikájára, így rögzítve a modellek erősségeiket és sajátságos kihívásaikat a 
probléma vonatkozásában. A szemináriumon résztvevő kutatók egyes szak-
területekre vonatkozó tanulmányai az alábbi linken érhetők el angol nyelven.  
Forrás: https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsfs.2019.0118 

Mennyire hatékony a karantén a COVID-19 vírus terjedésével szemben?

A Science News 2020. április 8-i számában került publikálásra az a tanulmány, 
amelyben a szerzők a közegészségügyi karantén hatékonyságát vizsgálják a 
koronavírus (COVID-19) terjedésével szemben. A vizsgálatban összefoglal-
ják, hogy az alkalmazott modellezés során kapott adatok szerint a közegész-
ségügyi karantén alkalmazása pozitív irányba befolyásolja a COVID-19 vírus 
terjedését. A vizsgálat során a szerzők azt a következtetést vonták le, hogy a 
karantén szerepet játszhat a SARS-CoV-2 koronavírus terjedésének szabályo-
zásában. Noha a karantén bevezetésének korai végrehajtása más közegészség-
ügyi intézkedésekkel való kombinációban jelentős mértékben csökkentheti 
a betegség terjedését, továbbra is fennáll az a bizonytalansági tényező, hogy 
ezeket az intézkedéseket hogyan lehet a legjobban elfogadtatni a társadalom 
tagjaival, és hogy mikor lehet enyhíteni ezeken a rendkívüli intézkedéseken. 
A cikkben kifejtik, hogy jelenleg nincs elérhető gyógyszer vagy oltás a CO-
VID-19 kezelésére vagy megelőzésére, ezért számos országban korlátozó 
közegészségügyi intézkedéseket, például elkülönítést, fizikai távolságtartást 
és karantént alkalmaztak a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A 
szerzők kutatásukban a társadalmi kommunikáció során nap, mint nap hall-
ható fogalmakat is tisztázzák. Az elkülönítés azt jelenti, hogy a tünetekkel 
küzdő embereket elkülönítik egymástól, míg a karantén azon emberek fizikai 
korlátozását jelenti, akiknek nincsenek tüneteik, azonban kapcsolatba kerül-
tek olyan emberekkel, akikről bizonyított (vagy feltételezett), hogy fertőzést 
szenvedtek el. Fontos, hogy a karantén vagy önkéntes alapon hajtható végre, 
vagy a hatóságok törvényesen végrehajthatják azt. Alkalmazható egyénnel és 
csoportokkal szemben, valamint a közösség szintjén is.
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A Cochrane Nonprofit Szervezet kutatói különböző matematikai és gazdasá-
gi modelleket és módszereket alkalmaztak az alábbi kérdések hatékony meg-
válaszolására:
• A COVID-19 vírussal (megerősített információ) érintkező tünetmentes 

személyek karanténja hatékonyan képes-e a COVID-19 kitörésének elle-
nőrzésére?

• A COVID-19 járványszerű megbetegedésektől sújtott országból érkező 
személyek karanténja hatékony-e a COVID-19 kitörésének megelőzésé-
ben és ellenőrzésében?

A szerzők 29 releváns tanulmányt azonosítottak a kérdések megválaszolásá-
ra. Ezek közül tíz a COVID-19-re, tizenöt a SARS-ra (súlyos akut légzőszervi 
szindróma) kapcsolódó bizonyítékokra, kettő a SARS-ra és más vírusokra, és 
kettő a MERS-re (Közel-keleti légúti szindróma) koncentrált. A COVID-19-
et érintő 10 tanulmány modellező tanulmány volt, amelyek szimulálták a ki-
törési forgatókönyveket Kínában, az Egyesült Királyságban és Dél-Koreában, 
valamint egy tengerjáró hajón. A vizsgálatba bevont COVID-19 modellezési 
tanulmányok eredményei bizonyították és egyben megerősítették a hatósági 
karantén előnyeit, és hasonló eredményeket mutattak a SARS és a MERS vizs-
gálatokkal kapcsolatban a hatósági karantén alkalmazásának szükségességéről.

A Cochrane Review szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy:
A karantén kombinálása más megelőző és ellenőrző intézkedésekkel együtt 
(mint például iskolák bezárása, az utazási korlátozások alkalmazása vagy a 
fizikai távolságtartási szabályok bevezetése) nagyobb hatást eredményez a 
COVID-19 vírus által történő fertőzés átadására, és ezzel összefüggésben bi-
zonyítottá vált, hogy a karantén által csökkenthető az elhalálozások száma is.

A kutatásban a szerzők bizonyították, hogy a járványügyi megelőzésre és el-
lenőrzésre vonatkozó átfogó intézkedések korai végrehajtásával hatékonyabb 
eredményeket lehet elérni a COVID-19 kitörésének visszaszorításában.

A szerzők a tanulmány következtetésében hangsúlyozták a járványügyi hely-
zettel kapcsolatos információk átadásának és felhasználásának fontosságát an-
nak eldöntésében, hogy miként kell elfogadni az olyan korlátozó intézkedé-
seket, mint a karantén. A kutatás vezető szerzője, Barbara Nußbaumer-Streit 
az alábbiakat fogalmazta meg a kutatással kapcsolatban: „Ez a Cochrane át-
tekintés azt mutatja, hogy míg a karantén segíthet a COVID-19 kitörésének 

visszaszorításában, azonban a döntéshozóknak folyamatosan nyomon kell kö-
vetniük a járványügyi helyzet alakulását az intézkedések lehető legoptimáli-
sabb egyensúlyának fenntartása érdekében, és elfogadható kompromisszumot 
kell kötni a karantén előnyei és hátrányai között.” Az érdeklődők angol nyel-
ven az alábbi linken találnak további részletes információkat a témát illetően.
Forrás: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200408133253.htm 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYVEK

Cyberdeviancia

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető az Államkutatási és Fej-
lesztési Intézet Szakmai kiadványtár oldalán is.

A kötetben foglaltak ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a 
szakemberek hatékonyan és eredményesen tudjanak fellépni a virtuális va-
lóságban megjelenő bűnelkövetőkkel szemben. Félelmetes, hogy micsoda 
eszközök, lehetőségek állnak rendelkezésre a bűnözőknek a cybertérben. A 
mű olvasása hozzásegít a szemünk előtt kibontakozó virtuális tér krimin-
ológiájának és patológiájának a megismeréséhez, egyben hozzájárul a cy-
berdeviancia vonatkozásában a bűnmegelőzéshez.

Szerzők: Kiss Tibor – Parti Katalin – Prazsák Gergő
Megjelenés: 2019
Kiadó: Budapest: Dialóg Campus, 196 o.

Forrás: www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/rendeszettudomany/cyberdeviancia 

Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái

Az eredményes és hatékony kormányzás, valamint az állampolgárok jóllété-
nek és a közösség jóllétének egyik alapfeltétele a jogszabályok betartása. Ab-
ban az esetben, ha nincs meg a jogkövető magatartás, az állam elsősorban a 
jogérvényesítés, majd a büntetés és a legitim erőszak eszközéhez nyúl. Vajon 
kivonható-e bizonyos területe a büntetőhatalomnak az igazságszolgáltatás-
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FOLYÓIRATOK

Ügyészek Lapja 2019/4–5. szám

Szabó Imre: Automatizált döntéshozatal és a büntetőeljárás. Manapság az 
informatikai térben keletkezett adatok jelentősége egyértelműen felértékelő-
dött. Az adatok széles körben történő gyűjtésének, felhasználhatóságának le-
hetősége új dimenziókat nyitott a társadalom valamennyi szereplője számá-
ra. Nem véletlen tehát, hogy a rendészettudomány külön területe kezdett el 
foglalkozni azzal, miként tudja a rendészet hasznosítani feladatai ellátásához, 
mindennapi tevékenységének hatékonyabbá tételéhez a talált adatokat, adat-
bázisokat. Ennek a kutatómunkának a mélységeit, mikéntjét ismerheti meg 
az olvasó a cikkből.
Forrás: http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=2670 

Rendőrségi Tanulmányok 2020/1. szám

Ritter Ildikó: Szenvedélyes közlekedés. A szerző cikkében a kábítószer-fo-
gyasztás és gépjárművezetés témában 2006-ban végzett kutatásának eredmé-
nyeit ismerteti. A példának felhozott ügyeket olvasva kiderül, hogy a vizsgált 
terület nagy része sajnos látenciában marad. Hogy mik ennek az okai, mi le-
het a megoldás, megtudjuk a tanulmányból.
Forrás: http://www.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/last 

Petrétei Dávid: Elkövetői profilalkotás és a bűnügyi helyszín elemzés. A cikk 
szerzője a bűnügyi helyszín elemzése során leszűrt adatok alapján történő el-
követői személyiségprofil-alkotást, viselkedéselemzést mutatja be. A profil-
alkotás fogalmának minden részletre kiterjedő definiálását követően a törté-
nelmi előzményeket is alaposan megismerheti az olvasó, majd a profilalkotás 
paradigmáinak ismertetésével zárul a tanulmány.

Nyitrai Endre: A drónok alkalmazásának lehetőségei a rendőrségi feladatok 
ellátása során. A cikk a drón törvényi definíciójának ismertetésével kezdő-
dik, amely szerint az „olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy 
tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy vég-
zi.” Általánosságban elmondható, hogy három nagy területen alkalmazzák a 

ból? Milyen feltételekkel tehető mindez? Milyen garanciák mellett büntethet 
a közigazgatás? Hol tart a magyar jogalkotás és a jogi kultúra a közigazgatási 
büntetőhatalom kezelésében?

Szerzők: Kis Norbert
Megjelenés: 2018
Kiadó: Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 129 o.

Forrás: http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/jogtudomany/buntetesvegrehajtas-kriminalisztika/-1 

A római jog alapfogalmai

A római jog alapfogalmai című tudományos kézikönyv második, átdolgozott 
kiadása iránymutatás a római jog tárgykörének kutatói, valamint a gyakorló 
jogászok számára. Az új kiadás már nem csupán az egyes fejezetekhez kap-
csolt – az elmélyültebb tudományos kutatások megkezdéséhez is használha-
tó – szakirodalmi jegyzékkel, hanem alfabetikus fogalommutatóval is segíti 
az érdeklődő olvasóközönséget.

Szerzők: Csoknya Tünde Éva, Jusztinger János (szerk.)
Megjelenés: 2018
Kiadó: Budapest: Dialóg Campus, 150 o.

Forrás: http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/jogtudomany/romai-jog-jogtortenet/a-romai-jog-alapfogalmai-1 

Emberi jogi enciklopédia

Az ENSZ szervezetének köszönhetően a második világháború után óriási fej-
lődésnek indult az emberi jogok államon belüli és nemzetközi védelme, mivel 
a szervezet célul tűzte ki „az emberi jogok és az alapvető szabadságok min-
denki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül törté-
nő tiszteletben tartásának” előmozdítását és támogatását. A terjedelmes kötet 
százkét tanulmányt tartalmaz, amelyek nemcsak az első, második és harma-
dik generációs emberi jogokat mutatják be, hanem egyúttal az emberi jogok 
kialakulásának történetét, a jogok védelmének szervezeti és intézményi kere-
teit, egyes kiemelkedő jelentőségű szerződéseket, dokumentumokat, továbbá 
az emberi jogok témaköréhez kapcsolódó jogi fogalmakat.

Szerkesztő: Lamm Vanda
Megjelenés: 2018.
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 748 o.

Forrás: https://hvgorac.hu/Emberi_jogi_enciklopedia 
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drónt: az állami, kereskedelmi és a rendvédelmi területeken (ideértve a ren-
dőrséget, a titkosszolgálatokat és a katonaságot is). Azt, hogy miként valósul 
meg a rendvédelmi szervek mindennapi tevékenysége során alkalmazásuk, 
kiderül a tanulmányból.

Magyar Tudomány 2020/4. szám

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata 1840 óta létezik. A Magyar Tu-
domány cikkeiben az új iránti fogékonyság ötvöződik a másfél évszázados 
múlt során kialakult hagyományok tiszteletével. A periodika önálló tanulmá-
nyokat, illetve tematikus cikkgyűjteményeket közöl, amelyekben a téma leg-
kiválóbb hazai szakértői ismertetik tudományterületük helyzetét, eredményeit, 
aktuális problémáit közérthető, de igényes megfogalmazásban. 

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az inzulin 100 éve – a kezdetektől napjainkig. 
A tanulmány szerzőpárosa az inzulin történetét tudományos alapossággal és 
minden részletre kiterjedően mutatja be. A cikk bevezetéséből kiderül, hogy 
Magyarországon 1923-ban a Chinoin Gyógyszergyárban az elsők között in-
dult meg az inzulingyártás. Az inzulin felfedezése, majd további tökéletesí-
tése sem oldotta még meg a diabétesz összes bonyolult problémáját: egyik 
súlyos következménye a hipoglikémia lehet, és megjelent az inzulinreziszten-
cia fogalma, azaz a szervezet patológiás válasza az inzulinhatásra. Száz évvel 
az inzulin felfedezése után leszögezhetjük, hogy az inzulin, annak korszerű 
változatai, a modern adagolóeszközök, a rapid vércukor-ellenőrző eljárások, 
az orvostörténelem évszázadainak egyik – ha nem a legnagyobb – vívmánya.

Csutora Mária: Fenntartható boldogság? Szubjektív jóllét ökológiai hatá-
rok között. A cikk szerzője egy 2017-ben befejeződött kutatás eredményeit is-
merteti. Kutatói munkája során a fenti kérdésekre kereste a választ, hogy mi-
lyen végeredmény született, megvalósítható-e olyan életstílus, amely magas 
jólléti szintet eredményez, miközben anyagi fogyasztása és ökológiai hatása 
visszafogott, és létezik ma ilyen, kiderül a tanulmányból.
Forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_322#matud_322  és  http://www.matud.iif.hu/impresszum/start.html 

JÚNIUSI ELŐZETES

Júniusi lapszámba tervezett cikkek:

Éberhardt Gábor: Az objektív túlterhelés rendészeti kihívásai az irregulá-
ris migráció kezelésében
Faggyas Attila: A taktikai medicina helye a magyar egészségügyi ellátó rend-
szerben
Felföldi Péter – Major Róbert – Mészáros Gábor: Rendészeti képzés és a 
közlekedésrendészet egyes kérdései Szlovákiában
Juhász Anikó: A baleset-megelőzés jogi és pszichológiai oldalai
Nándori Nikoletta Petra: Egy városi rendőrkapitányság a dualizmus korában
Pék Richárd Tamás: Terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban és a 
terrorizmus egységes fogalma megalkotásának problémái
Szabó Csaba: Studia Doctorandorum Alumnae 2020. (könyvismertetés)

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely: 2090 Remeteszőlős (Adyliget), Nagykovácsi út 3. 
E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu 
Facebook: @belügyiszemle
Telefon: +36 (26) 795-900 / BM mellék: 24-600, 24-611
Weblap: www.belugyiszemle.hu

ZÁRSZÓ

Reméljük hasznos információkkal és olvasmányokkal szolgáltunk hírleve-
lünk májusi számában is. Folyamatosan bővítjük lapunk rovatait, és arra tö-
rekszünk, hogy minél szélesebb körben, érdekes témák feldolgozásával áll-
junk olvasóink rendelkezésére. Köszönjük visszajelzéseiket!
      Szerkesztőség 




