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ELŐSZÓ

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

Kedves Olvasó!

Újabb technikai fejlesztések a Belügyi Szemlénél

„Bánat is érhet még, harag is, de borúra derű jön …”
									
Horatius
Talán kevesen tudják, hogy gróf Széchenyi István javaslatára a fenti Horatiustól vett idézet, a „Borúra derű” lett a Magyar Tudományos Akadémia jelmondata 1831-től kezdődően és a mai napig az. Nem sokkal a Magyar Tudós
Társaság 1825. évi megalapítását követően felmerült annak gondolata, hogy
a tudomány képviselőit minél inkább ösztönözzék tudományos munkásság
folytatására. Ennek érdekében a Magyar Tudós Társaság 1831. évi alapszabálya II/4., Jutalomkérdések című pontja írta le és határozta meg először a „jutalmazás” feltételrendszerét. Az első jutalom-kérdés kihirdetésére 1831-ben
került sor, a nyertes művet kétszáz arannyal díjazták. Néhány évvel később
szintén Széchenyi István gróf javaslatára minden jutalmazott egy emlékérmet is kapott, amelyen a fenti jelmondat is olvasható volt. A fenti horatiusi
idézettel biztatni kívánta a tudós társaságot és magyar honfitársait is a szebb
jövő reményében, amelynek eléréséhez példamutató módon járult hozzá.
A 2020. év különleges időszakként vonul be a történelembe, kitörölhetetlen
nyomokat hagyva maga után. Ha mérleget készítünk, azonban ne csak a nehézségekre, korlátozásokra, felmerült újszerű feladatokra gondoljunk, hanem
arra a sok alkotó erőre, tudományos, technológiai fejlesztésre, emberi összefogásra, amely ugyanúgy jellemezte a fenti időszakot. Az emberi kreativitás,
a jóindulat elapadhatatlan erőforrásaink, amely számtalan alkalommal megmutatkozott 2020-ban. A horatiusi idézetre gondolva pedig mi is bizakodóan
tekintsünk a jövő felé az elmúlt sok nehézség ellenére, mert a borút mindig
derű követi.

A Belügyi Szemle Szerkesztősége elkötelezett aziránt, hogy a megjelentetésre kerülő kéziratokban szereplő hivatkozások és egyéb technikai jellegű
információk minél hatékonyabban és egyszerűbben váljanak kereshetővé az
érdeklődők számára. Ennek érdekében a 2020/11. számtól számos új technikai újdonságot vezettünk be a folyóiratunk PDF online megjelenő változatában. Az online megjelenés dinamikus használatóságának növelése érdekében a folyóirat tartalomjegyzékében a szerzők nevére / cikkek címeire
kattintva az adott oldalra ugrik az olvasó a PDF állományban, ezzel elősegítve a keresett cikk azonnali olvashatóságát. A felvázolt folyamat fordított
irányú lehetőségét is megteremtettük azáltal, hogy a cikkek induló oldalán
alul bekerült egy „gomb”, amivel vissza lehet ugrani a tartalomjegyzékre.
A cikkekben található online hivatkozások, valamint a cikkek kezdő lapján megtalálható DOI azonosító és Creative Commons licence logó is aktív online hivatkozásokat tartalmaznak, így az érdeklődő azonnal releváns
információhoz jut a hivatkozások tekintetében.
A Belügyi Szemlénél hiszünk a fejlesztések fontosságában, ezért hónapról
hónapra mind a tartalom, mind technikai oldal tekintetében igyekszünk értékesebbé tenni a Belügyminisztérium szakmai és tudományos folyóiratát.
Bízunk benne, hogy hamarosan újabb jelentős folyóirati fejlesztés eredményéről számolhatunk be kedves Olvasóinknak..
NAV-híradó
137 millió forintot ért a parfümkaraván
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai mintegy 7 ezer üveg,
137 millió forint értékű hamis parfümöt foglaltak le az M1-es autópályán.
A pénzügyőrök az M1-es autópálya komáromi szakaszán két, egymás utáni lengyel teherautót ellenőriztek. A fuvarlevelek szerint mindkét jármű kétkét raklap árut szállított Romániából Ausztriába. Mivel egyik okmányon sem
szerepelt az áru neve és sofőrök sem tudták, hogy mit szállítanak, ezért a NAV
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munkatársai a járművek átvizsgálása mellett döntöttek. A raktereket felnyitva a pénzügyőrök fekete fóliába tekert raklapokat találtak. A szállítmányok
felbontása után kiderült, hogy azok megközelítőleg 7 ezer üveg, különféle
márkajelzésű (Hugo Boss, Thierry Mugler, Yvest Saint Lauren, Giorgio Armani, Gucci, Paco Rabanne, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Versace) parfümöt rejtenek. A mintegy 137 millió forint értékű hamis illatszert lefoglalták
és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak.
Kriptovalutát is foglaltak a szójás bűnszervezettől
Többszintű céghálón keresztül értékesítette a Közösségből beszerzett
szóját az a dunántúli bűnszervezet, amit a napokban kapcsolt le a NAV.
A számlázási láncban összesen 700 millió forint áfát tüntettek el. A szervezet felszámolásával jelentősen tisztult a magyarországi szójakereskedelmi ágazat.
Az egymást váltó bukó cégekből kiépített háromszintű hálózat célja az volt,
hogy a Szlovéniából és Horvátországból importált szójadarát áfa nélkül tudják
értékesíteni belföldön. Ezzel a módszerrel nemcsak a költségvetésnek okoztak több száz milliós kárt, hanem jelentős árelőnyhöz is jutottak a piac tisztességes szereplőivel szemben. A bűnszervezet a bonyolult cégháló koordinálásához, az ügyletek lepapírozásához komoly informatikai infrastruktúrát
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működtetett, szervereiket a nyomozók IT-szakértők és szaktanácsadók bevonásával egy szerverhotelben foglalták le. Az akcióban 30 helyszínen tartottak kutatást. Az elkövetők egyik központi irodájában a nyomozók kábítószergyanús anyagot is találtak, az ügyben – a NAV értesítésére – az illetékes
rendőrkapitányság intézkedett. A bűnbanda irányítóit a Merkur bevetési egység balatoni luxusingatlanjukban fogta el. A helyszínen a nyomozók bizonyítékokat és készpénzt foglaltak, valamint a több száz milliót érő ingatlan
mellett további bankszámlákat, követeléseket is zár alá vettek, eddig összesen több mint félmilliárd forint értékben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának közreműködésével több
millió forint értékű kriptovalutát is sikerült foglalni. Az akcióban biztosított
vagyon révén a költségvetést ért kár várhatóan teljes egészében megtérül. A
NAV négy gyanúsítottat vett őrizetbe. A Székesfehérvári Járásbíróság közülük három letartóztatását, és egy gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el.
A nyomozás bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik, az
elkövetők 20 évet is kaphatnak.
Egymilliárd forintot érő ruha a raktérben
A NAV munkatársai több tízezer hamis ruházati terméket találtak egy
teherautóban az M5-ös autópályán.
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A pénzügyőrök egy Törökországból Hollandiába tartó román kamiont ellenőriztek Bács-Kiskun megyében. A rakomány átvizsgálásakor ragasztószalaggal lezárt bálákból különféle márkajelzéssel (Gucci, Armani, Chanel, Columbia,
Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Lacoste stb.) ellátott lábbeliket, ruhákat és
kiegészítőket pakoltak ki. A sofőr a szállítmány származását nem tudta igazolni. Az előzetes szakértői vélemény szerint valamennyi ruházati termék hamisítvány, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül szállítottak és
hoztak forgalomba. A pénzügyőrök a több mint egymilliárd forint értékű árut
lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.

A DECEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Kovács-Széles Éva – Almási István – Balaskó Ákos – Bíró Csaba – Bodor
Károly – Csöme Csilla – Kakuja Izabella – Kreitz Zsuzsanna – Papp Kornél – Tóbi Csaba – Volarics József szerzők „Hogyan kezeljünk egy radioaktív anyaggal szennyezett bűnügyi helyszínt?” című kutatásukban egy eljárásrendről számolnak be, amely sugárzó anyaggal szennyezett helyszínek
szakszerű feldolgozását célozza, s amely a Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda, Bűnügyi Technikai Főosztályának bűnügyi helyszínelői és
az Energiatudományi Kutatóközpont radiológus szakértői között került kidolgozásra egy Belső Biztonsági Alap által támogatott projekt keretében.
Balatonyi László és Tóth László szerzők „A 2020. július végi rendkívüli vízkáresemények vízügyi igazgatási és közgazdasági tapasztalatai” című írásukban kifejtik, hogy a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén különösen
fontosak a megelőző intézkedések. A fejlesztések tervezése során fontos a
vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása. Az összefoglaló
tanulmány ismerteti a helyi vízkárelhárítási tevékenységek során keletkezett
vízügyi beavatkozásokat és tapasztalatokat. A szerzők ezen kérdéskörök mentén végezték kutatásukat és mutatják be tapasztalataikat.
Christián László és Erdős Ákos szerzők „Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei” című tanulmányukban kifejtik, hogy hamarosan fél évszádos múltra tekint vissza az intézményesült rendészeti felsőoktatás hazánkban,
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hiszen a 4/1971 (X. 19.) BM. rendelet alapján kezdte meg működését a Rendőrtiszti Főiskola. 2012. óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyik a rendészeti felsőoktatás. A kerek évforduló kapcsán
készült ünnepi hangvételű visszatekintés az elmúlt 50 év fejlődéséről szól, a
jelenlegi helyzet alapos felmérésével kiegészítve.
Veprik Zita szerző a „Titkos eszközök alkalmazása a rendőri korrupciós bűncselekmények nyomozásában” című írásában a rendészeti korrupciós bűncselekmények fokozott társadalmi veszélyességére hívja fel a figyelmet, mivel
az állampolgárok rendészeti szervekbe vetett bizalmát alááshatják és egyben
biztonsági deficitet okozhatnak ezek a fajta bűncselekmények. Jelen tanulmányban a jogszabály által meghatározott leplezett eszközöket vizsgálja a
szerző abból a szempontból, hogy milyen módon alkalmazhatók a rendőri
korrupciós bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban.
Windt Szandra szerző „Az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak hasonlóságai és különbségei” című kutatásában az emberkereskedelem komplex
jelenségét, összetettségét vizsgálja. A szerző az emberkereskedelem egy olyan
aspektusára hívja fel a figyelmet, amely a segítő szervezetek számára ismert, ám
tudományos cikkekben kevés szó esik róla. A tanulmányban a szerző az emberkereskedelem jelenségének bemutatására vállalkozik, remélve, hogy ez segítséget
nyújthat az emberkereskedelem ellen történő fellépés hatékonyabbá tételéhez.
Decemberi interjúnk dr. Kozma Ákossal, az alapvető jogok biztosával készült,
amelyből kiderül, hogyan érvényesültek az alapjogok a veszélyhelyzet idején, milyen kiemelt területek, feladatok, kihívások jellemezték a 2020. évet
az ombudsmani hivatalnál. Az alapjogi biztossal dr. Dános Valér főszerkesztő beszélgetett.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Pandémiás kihívások – digitális válaszok
Nagy sikerrel lezajlott a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett tudományos konferencia, amely egyben az
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Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának zárórendezvénye, és a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének nyitóeseménye
volt. Az esemény programja a biztonságpolitika aktuális, és különösen a koronavírus kihívásaira fókuszált. A központi téma így elsősorban az egészségbiztonság volt. A COVID-19 járvány, valamint az információtechnológia hozta új
egészségbiztonsági aspektusok tették aktuálissá a témát. A konferencia előadásainak szerkesztett változata hamarosan konferenciakötetben is megjelenik.
A Belügyi Tudományos Tanács különösen fontosnak tartja a tehetséggondozást, ezért idén harmadik alkalommal külön e-poszter szekciót biztosított a
doktoranduszoknak, hogy bemutathassák kapcsolódó kutatási eredményeiket.
Forrás: https://www.facebook.com/belugyitudomanyostanacs/

Tudomány és Parlament: A víz jelentősége és korlátai a 21. században
2016-ban indította el az MTA Nemzeti Víztudományi Programját, amelynek
egyik fő célja a kormány vízügyi stratégiája, a Kvassay Jenő Terv tudományos alapjainak megteremtése és a fő kutatási irányok meghatározása.
Mint azt egy tavalyi határozatában az Akadémia Elnöksége is megállapította, az MTA Nemzeti Víztudományi Program beszámolójában bemutatott
eredmények szerint a nemzetközi trendekhez jól illeszkedő, sikeres kutatási
program jött létre, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A tudományünnepi tanácskozáson az eddigi eredményekről és a legfontosabb további
feladatokról szóló előadások hangzottak el, azokat pedig panelbeszélgetés
követte. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat Tudomány és Parlament című rendezvényének előadásai és a panelbeszélgetés videofelvétele
az MTA oldalán a lenti linken elérhető.
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szerves molekulák, milyen szélsőséges körülményekhez szokott élőlényeket
érdemes vizsgálni, miként lehet a szokatlan hideghez és a tápanyagszegénységhez alkalmazkodni. Kereszturi Ákos planetológus, Mars-kutató, a Csillagászati és Fizikai Kutatóközpont Csillagászati Intézetének tudományos
főmunkatársa kutatócsoportjával közreműködik az Európai Űrügynökség
első marsjárójának küldetésében. Az eszköz az egykori élet nyomait és a
jelenlegi élet lehetőségeit kutatja majd a Mars felszíne alatt. Ehhez több a
marsi környezettel „analóg” területet vizsgáltak a Földön. Hogy hol milyen
módszerrel és milyen eredménnyel, kiderült a Mars legszakavatottabb magyar szakértőjének előadásából, amely az alábbi linken elérhető.
Forrás: https://mta.hu/tudomanyunnep2020/kereszturi-akos-a-mars-expediciok-hatasa-a-foldon-kivuli-elet-kereseseben-111019

Jövőformáló tudomány
Az MTÜ 2020 belügyi fejezet keretében a büntetés-végrehajtási szervezet
részéről a 2020. november 11-re tervezett konferencia interneten került lebonyolításra „Jövőformáló tudomány” címmel. A konferencia társrendezői
a Bv. Tudományos Tanács és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) mellett az Országos Kriminológiai Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság, továbbá a Magyar Börtönügyi Társaság
voltak. A rendezvény – tekintettel a járványügyi helyzetre – online formában került megrendezésre, a vendégek asztali számítógépről, laptopról vagy
okostelefonról is követhették a konferenciát.

Forrás: https://mta.hu/tudomanyunnep2020/tudomany-es-parlament-viz-jelentosege-es-korlatai-a-21-szazadban-elo-kozvetites-az-eloadasokrol-es-a-panelbeszelgetesrol-kedden-1000-oratol-111036

A Mars-expedíciók hatása a Földön kívüli élet keresésében
Extrém életformák, szokatlan túlélési stratégiák, minden korábbinál precízebb műszerek – csak néhány példa, amelyben a Mars űrszondás kutatása segítette a Földön kívüli élet keresésének stratégiáját, fejlesztését. A Mars-kutatás rámutatott, milyen környezetben pusztulnak el vagy maradnak fenn a
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73 fő regisztrált vendég jelentkezett be és követte az előadásokat. A nagy
sikerű konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia professzorai, egyetemi oktatók és hallgatók, társ rendvédelmi szervek Tudományos Tanácsainak
tagjai és a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási jog iránt érdeklődő szakemberek hallgatták meg.

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Globális kihívások – Lokális válaszok
A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai
2020 első hat hónapja visszavonhatatlanul megváltoztatta életünket: a koronavírus-járvány alapvetően írta át mindennapjainkat: munkavégzésünket,
szabadidőnk eltöltését, vásárlási szokásainkat, kommunikációs gyakorlatunkat, társas kapcsolatainkat.
Milyen hatással volt a vírus kiválasztott gazdasági ágazatokra? Hogyan változtak meg fogyasztási szokásaink? Hogyan reagált a társadalom a megváltozott helyzetre? Milyen hatással volt a járvány kommunikációs mintáinkra? Mennyiben változtak meg az oktatásban – elsősorban a felsőoktatásban
– dolgozó oktatók mindennapjai itthon és külföldön?
A Globális kihívás – lokális válaszok című kötet azzal a céllal szerveződött
2020 nyarán – a járvány első hulláma után – hogy megvizsgáljuk és bemutassuk a járvány társadalmi és gazdasági hatásait.
A kötetben 42 szerző – kutatók és oktatók, doktoranduszok és hallgatók Magyarországról és külföldről – 500 oldalon keresztül mutatja be a járvány társadalomra, gazdaságra és egyénre gyakorolt hatásait. Miként éltük meg az
elmúlt hónapokat. Kinek milyen gondolatai támadtak. Oktatóként. Kutatóként. Gazdasági szereplőként. Magánemberként. A kötet így egy gyors, átfogó képet nyújt a kialakult helyzet különböző gazdasági, társadalmi és egyéni
aspektusairól.
A kötet pdf formátumban letölthető itt: https://sek.elte.hu/media/70/47/
c802cf2cc0bce93003bbffe53500e3620d0b64d2f5694a45a5f27b80d648/kl_
globalis_lokalis_20200919.pdf
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Globális kihívás, lokális válaszok (PDF formátum).
Forrás: https://sek.elte.hu/kgt/globalis_lokalis?fbclid=IwAR28ayvMmvHygeUBPUkPKDK4xe4Nr007eOahDk__I84k6YtEUHZ9nRD_TSA

A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése
Az emberi helyváltoztatás államhatárokon átnyúló megvalósulási formái napjaink
egyik kiemelt kérdésköre, politikai vitatémája szerte Európában, illetve hazánkban.
A nemzetközi migráció és annak társadalmi hatásainak elemzése kontinensünkön
talán még soha nem volt ennyire fókuszban, mint manapság. E jelenség valós vagy
lehetséges következményeihez kapcsolódó jogi szabályozás a 21. század második
évtizedének végére jól körülhatárolható akarat irányba mozdult el. Az ellenőrizetlen emberi vándorlás büntetőjogi eszközökön keresztüli tiltása ugyan nem új keletű reakció, de a migrációval szembeni állami és társadalmi elutasítás talán még
soha nem volt ilyen mértékű, mint manapság. E kötet célja – a fentiekre is figyelemmel – vázlatos képet mutatni a migrációval, illetve azon túl a külföldiekkel
összefüggő jogi szabályozás rendszeréről és fogalmi lehetőségeiről, különösen a
külföldiekkel kapcsolatos büntető anyagi, eljárás- és büntetés-végrehajtási jogi
normák magyarországi megjelenési formáiról, sajátosságairól.
Szerző: Hautzinger Zoltán.
Megjelenés éve: 2018
Kiadó: AndAnn Kiadó
Kiadás helye: Pécs
FOLYÓIRATOK
Nemzetbiztonsági Szemle 7. évfolyam 4. szám (2019)
Az izraeli nemzetbiztonsági rendszer fejlődésének története
Rémai Dániel
A Közel-Kelet országai komplex, bonyolult világot alkotnak, amelyben sajátos szabályok uralkodnak. A 20. század történelmét végigkíséri az arab–izraeli
ellentét, amely számos alkalommal vezetett nyílt fegyveres konfliktusokhoz.
A komplex biztonsági helyzet folyamatos változása a titkosszolgálati szervek
számára is számos alkalommal okozott nem várt kihívásokat az államalapí-
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tást követő évtizedekben. A tanulmány az egyes korszakok biztonsági kihívásainak fényében próbálja meg felvázolni az izraeli titkosszolgálati közösség
szervezeteinek fejlődését, a feladatkörök változását. Külön hangsúlyt fektet
az 1990 utáni időszakra, amely során kialakult az a status quo, amely meghatározza napjaink izraeli hírszerző közösségét. Tekintettel arra, hogy az elmúlt
évtizedek legjelentősebb globális biztonsági kihívása a terrorizmus volt, a tanulmány részletesen vizsgálja a Shin Bet, az izraeli belbiztonsági szolgálat
működését, a felmerülő kihívásokat és az ezekre adott válaszokat.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/1802

A mobilhálózatok technológiai fejlődéstörténete –
az analóg hangátviteltől az 5G-hálózatokig
Tóth Tamás
Az információgyűjtő szervezetek tevékenysége során látható, hogy újabb és
újabb kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek a technológiai környezet robbanásszerű fejlődéséből adódnak. A fejlődés elemzése kapcsán megfigyelhetők
bizonyos trendek, tendenciák, amelyekkel az egyes fejlődési szakaszok leírhatók, illetve prognosztizációs szempontból újabb kihívások és várható jellemzők azonosíthatók be az információgyűjtő szervezetek előrejelző funkcióinak
köszönhetően. Az ellenőrzött információk legnagyobb hányada jelenleg valamely technikai eszközhöz, infokommunikációs rendszerhez kapcsolódik, ami
alapján elengedhetetlen az információgyűjtő szervezetek technikai felderítőképességének folyamatos fejlesztése. Jelen publikáció a technikai képességek
osztályán belül, a törvényes kommunikációellenőrzés prognosztizálható kihívásainak azonosításához kíván egyfajta alapot teremteni. A cikk célja a mobil
földfelszíni hírközlési hálózatok fejlődési szakaszainak elemzése az analóg
hangátvitel kialakulásától, egészen az 5G-hálózatok várható jellemzőiig – a
normatív környezet és műszaki előrejelzések vizsgálata alapján.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/946

A biztonságtudatosítás megjelenése a terrorelhárítás területén
Nagy Katalin – Mezei József
A terrorcselekmények már az ókortól kezdve jelen vannak az egyes társadalmak életében. Habár az elmúlt évszázadokban tartalmuk, megjelenési formá-
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ik jelentős változáson mentek át, fő jellemzői, az erőszakkal való fenyegetés
és az erőszak alkalmazása a társadalommal szemben, megmaradt. Kijelenthető, hogy a jelenlegi körülmények alapján a közeljövőben is számolni kell
ennek veszélyével. A terrorcselekmények bekövetkezése esetén jelentkező
közvetlen és közvetett károk nagysága, jelentősége okán a terrorelhárítás is
egy olyan terület, ahol a prevencióra, azon belül is a biztonságtudatosság fokozására kiemelt figyelmet kell fordítani. A rendészeti és nemzetbiztonsági
szervek részéről folytatott ilyen célzatú tevékenység ugyanis jelentős segítséget nyújthat a társadalom részére a megelőzésben, valamint az esetlegesen
bekövetkező terrorcselekmények negatív hatásainak minimalizálásában. Ennek jelentőségét felismerve több ország, köztük hazánk is indított különböző
prevenciós célzatú programokat az elmúlt években a terrorelhárítás területén.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/1403
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/view/310

Pro Publico Bono 7. évfolyam 4. szám (2019)
Magyarország vízügyi igazgatásának fejlődéstörténeti
áttekintése a kiegyezéstől napjainkig
László Erika
A vízügyi igazgatás és ennek keretében a vízminőség védelme és a vízgazdálkodás, valamint a vizek kártételei elleni védekezés legmegfelelőbb formában
való végrehajtása minden társadalom alapvető érdeke. A szakterület napjainkban jelentős szervezeti és jogszabályi változásokon megy keresztül. A cikkben a szerző a kiegyezéstől napjainkig tartó időszak vízügyi igazgatásának
intézményrendszeri és főbb jogszabályi változásait ismerteti hat történelmi
időszakra bontva. Kutatásai eredményeként bemutatja a vízügyi igazgatás jelenkori rendszeréhez és működéséhez vezető evolúciót. Keresi a rendvédelmi
szervek és az igazgatás együttműködésének olyan pontjait, amelyek nehezíthetik a szakterület hatékony működését, és javaslatot tesz az esetlegesen felmerülő problémák elkerülésének módjaira.
Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1133
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A 21. Századi önálló magyar közigazgatási bíróság felállításának kihívásai
Boros Anita – Robotka Imre

Mátyás Szabolcs – Frigyer László – Prilenszky Géza: A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során

Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amely nem rendelkezik
szervezeti szempontból önálló közigazgatási bírósággal. 2018-ban, 1896 után
újra a magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy hazánk is elindul a közigazgatási bíráskodás szervezetileg is önállósult modellje felé. Az eljárási törvények
modernizációja, az önálló közigazgatási perrendtartás és nem utolsósorban az
Alaptörvény módosítása kikövezte az utat a rendes bírósági szervezettel párhuzamosan a közigazgatási bíróságok önállósulása felé.
Az Országgyűlés döntésének végrehajtása érdekében egy páratlan összefogásnak lehettünk tanúi mind a jogalkotás, mind az igazságszolgáltatás és az annak
igazgatási feladatait ellátó Országos Bírósági Hivatal részéről. A közigazgatási bíróságok 2020-astervezett felállításához minden előkérdés vizsgálatára sor
került, ám 2019-ben az Országgyűlés a közigazgatási bíróságok felállításának
elhalasztásáról döntött. Ennek ellenére úgy véljük, hogy a szervezeti önállósághoz szükséges intézkedések és az idén felmerült előkérdések a későbbiekben
is hasznos információkkal és tanulsággal szolgálhat mind a jogalkotó, mind a
jogalkalmazók számára.

Prantner Zoltán: Az Iszlám Állam nyugat-balkáni önkéntesei és visszatérésük problematikája

ZÁRSZÓ
Elérkeztünk a 2020. esztendő végéhez. Kihívásokkal teli, eseménydús évet
tudhatunk magunk mögött. Egy időszak lezárultával, kevés kivétellel, mindenki számadást készít az elvégzett feladatokról, megvalósult vagy valamilyen
oknál fogva elmaradt tervekről, amelyekből 2020-ban az utóbbi volt számottevő. Kénytelenek voltunk megtanulni alkalmazkodni a kialakult helyzethez,
amely remélhetőleg a javunkat szolgálja a későbbiek során is. Reméljük e
havi hírlevelünk is elnyerte tetszésüket és találtak benne újdonságokat. Békés elcsendesülést kívánunk az esztendő utolsó napjaihoz és áldott ünnepeket minden kedves olvasónknak.
Szerkesztőség

Forrás: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1130
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/issue/view/76
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A januári lapszámba tervezett cikkek:
Amberg Erzsébet – Pallagi Anikó: Mire jó a büntetőjog? Célszerűségi megfontolások kontra ultima ratio
Herke Csongor: A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek
Kemény Gábor: Az Egyedüli Kapcsolattartási Pont és a Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely által foganatosított információcserét befolyásoló környezeti tényezők
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