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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
Reméljük, az előző hírlevelek elolvasását követően sikerült
egyfajta várakozást, kíváncsiságot ébresztenünk hírleveleink iránt.
Igyekszünk ezúttal is hasznos információkkal, érdekességekkel
megtölteni a következő oldalakat. Azon célkitűzésünket, hogy a belügyi
tudományos és szakmai élet valamennyi érintettje mellett más
érdeklődőket is fokozatosan elérjünk, a munkájukat ezen a területen
végző szakembereknek igazán használható olvasmányokkal
szolgáljunk, továbbra is fenntartjuk. Olvasóink bizalmát szeretnénk
megőrizni, amit erősít az a tény, hogy az eddigi visszajelzések azt
mutatják, jó úton járunk. Az előzetes felmérések szerint hírlevelünk
eddig közel 70 000 olvasó számára lett elérhető. Ennek tükrében
igyekeztünk a novemberi Belügyi Szemle cikkeit is úgy összeválogatni,
hogy e széles olvasótábor minél több tagjának szolgáljanak érdekes és
egyben értékes olvasmányként. A tanulmányok közé olyan témák is
bekerültek, amelyek nem köthetők szorosan a belügyi tudományos
területhez, de olyan aktuális kérdésekkel foglalkoznak, amelyek sok
mindenkit érdekelhetnek a kollégák közül.
Az előző hírlevelekhez hasonlóan ezúttal is külön fejezetet
szentelünk szerkesztőségünk legfrissebb híreinek, amelyben elsősorban
azokról a tudományos rendezvényekről számolunk be, amelyen a
szerkesztőség munkatársai részt vettek, és az ott elhangzottak
érdeklődésre tarthatnak számot.
November a tudomány ünnepének hónapja, ennek szem előtt
tartásával készült az e havi hírlevél „Tudományos élet hírei” fejezete.
Igyekeztünk minden fontosabb tudományos, szakmai rendezvényt,
konferenciát felkutatni és azokra ezúton felhívni a figyelmet.
A könyv- és folyóiratszemle is állandó része lett hírlevelünknek.
Bízunk benne, hogy az októberi számban közreadott szemle sokak
számára hasznos összeállításnak bizonyult, és egyúttal reméljük, hogy
ez a novemberi válogatás esetében is így lesz.
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Végül nem maradhat el a „Decemberi előzetes” sem. Igyekszünk
felkelteni az év utolsó lapszáma iránt is az érdeklődést azáltal, hogy
bepillantást engedünk annak kiemelt témáiba.
SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Szerkesztőségünk tagjai az elmúlt hónapban számos tudományos
és szakmai intézmény vezetőjénél tettek látogatást a jövőbeni
együttműködés tartalmi és formai kereteinek kialakítása érdekében.
Munkatársaink több, a Belügyi Szemle érdekkörébe tartozó témával
foglalkozó rendezvényen vettek részt, amelynek tapasztalatairól e
helyen is beszámolunk.
Elsőként a 2019. október 11-én megrendezett, az „Integritás a
tudomány SZEM-ével – avagy a tudomány a korrupciómegelőzés
szolgálatában” című tudományos konferencián vettek részt
munkatársaink. E nagyszámú résztvevővel megtartott rendezvény „A
KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-0001.
azonosítószámú,
Kapacitásfejlesztés és szemlélet-formálás a korrupciós esetek
nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című
projekt egyik eseménye volt. Zsinka András helyettes államtitkár
megnyitó beszédét követően a projekt végrehajtásában részt vett
szakemberek tartottak előadást annak megvalósításáról és megosztották
gyakorlati tapasztalataikat a hallgatósággal. Következő lapszámunk
egyikében tervezzük a konferencia témájával kapcsolatos cikk
megjelentetését.
Ezt követően az Országos Kriminológiai Intézet igazgatóját, prof.
Vókó György urat kerestük fel. E látogatásunkat összekötöttük a 2019.
október 16-án az Országos Kriminológiai Intézet által szervezett
konferencián történő részvételünkkel, ahol elsősorban az ügyészség
berkeiben dolgozó szakembereket igyekeztek megszólítani, de az
elhangzott előadások témáit tekintve szinte mindenki számára hasznos
ismeretek hangzottak el. Dr. Vókó György igazgató nyitó beszéde után
Solt Ágnes tartott előadást „A családon belüli erőszak, a kiskorú
veszélyeztetése és a rendszer válaszai” címmel, majd Garai Renáta
folytatta a Kapcsolati erőszak című érdekfeszítő előadásával a szakmai
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eseményt. Terveink között szerepel az előadókkal készítendő interjúk
közlése a Belügyi Szemle jövőbeli számainak egyikében.
2019. október 17-én az ORFK épületében került sor egy
nemzetközi konferenciára, amelynek témája a nyugat-balkáni
útvonalon fekvő országok rendészeti együttműködéséről az illegális
migráció megfékezése érdekében volt. A konferenciát Martin Kastler,
a Hanns Seidel Alapítvány Közép-Európa Projekt regionális igazgatója
nyitotta meg, akit dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes követett bevezető előadásával. Az előadók
között szerepelt Alessandro Savaris, a Frontex képviseletében, az
Europol részéről pedig Sztankovics Gábor tartott nagyon érdekes
előadást. A konferencián résztvevő országok a következők voltak:
Ausztria,
Bosznia-Hercegovina,
Csehország,
Horvátország,
Lengyelország, Magyarország, Montenegró, Németország, Románia,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Terveink között szerepel, hogy a
rendezvényen elhangzottakról interjú formájában tájékoztatjuk a
Belügyi Szemle olvasóit, tekintettel annak nagyon aktuális voltára.
A Belügyi Szemle főszerkesztője munkamegbeszélésen
egyeztetett dr. Fialka Györggyel, a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökével annak érdekében, hogy a
biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó
tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők miként
jelenhetnének meg markánsabban folyóiratunkban. A tárgyaló
partnerek rögzítették, hogy az együttműködésük nagymértékben
hozzájárulhat a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra széles körű
elterjesztéséhez és további fejlesztéséhez.
Folyóiratunk főszerkesztője és főszerkesztő-helyettese felvette a
kapcsolatot dr. Hatala József úrral, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
elnökével is. A megbeszélés eredményeként megállapodás született
arról, hogy a jövőben részben a Belügyi Szemlében, részben a
Hírlevélben nagyobb terepet nyer a bűnmegelőzés.
A NOVEMBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
A novemberi Belügyi Szemle egy különleges tanulmánnyal
kezdődik. Pamzsav Horolma genetikus szakértő, a Nemzeti Szakértői
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és Kutató Központ minőségügyi megbízottjának „Populációgenetika
újabb eredménye: genetikai eredetkutatás” című tudományos cikke
nem mással, mint a genetikai összetételt megváltoztató mechanizmusok
tanulmányozásával foglalkozik. Ez egy vitathatatlanul olyan
témafelvetés, amely mindannyiunkat érint. A szerző a genetikai (DNS)
tulajdonságokat a populáció szemszögéből vizsgálja, egyfajta
időutazásra invitálja a kedves olvasót, amelynek során bemutatja az
elmúlt 150 év alapvető genetikai mérföldköveit is.
Erdős
Ákos
a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
Rendészettudományi Karának tanársegédje és Kovács Kristóf a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar hallgatója
„A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak gyógyszerfüggőkkel
kapcsolatos attitűdjei” címet adta tanulmányának, amelyben a
különböző altató- és nyugtató hatású gyógyszerek, illetve egyes
fájdalomcsillapítók hatásmechanizmusát és élettani hatásait vizsgálva
összevetik azokat az egyes drogok használatával és azok élettani
hatásaival. Ezen túlmenően a cikkből azt is megtudhatjuk – a szerzők
által végzett kutatás eredményeinek ismertetésével –, hogyan
vélekednek erről a leendő rendészeti szakemberek, azaz a jelenlegi
rendészeti egyetemi hallgatók.
Nagyné Csobolyó Eszter jogász, aki a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának hallgatója „A migráció
kezelésével jelentkező biztonsági kérdések orvoslásának keretei a
nemzetközi együttműködésben” című cikkével a migrációt, mint
napjaink állandóan aktuálisnak mondható témáját, egy különleges
megvilágításba helyezi. Ismerteti a kialakult helyzetet, a hazai és a
nemzetközi szabályozást, amely a kialakult világméretű problémának a
kezelése érdekében született. Felhívja a figyelmet arra, hogy
tulajdonképpen mindenki érintett, és a kialakult helyzet kezeléséhez
minél szélesebb körű felelősségvállalásra van szükség.
Vilics Tünde pszichológus „Az igazságügyi szakértői interjú és
az élményszerűség vizsgálata” címmel készített tanulmánya
bepillantást enged a nem is olyan egyszerű igazságügyi szakértői
tevékenységbe. Olyan aspektusokat mutat be, amelyek jelentőségére
talán a szakmában nem jártas olvasó nem is gondolt volna. Ismerteti a
fenti hivatás rendeltetését, jogszabályi hátterét, valamint a gyakorlatban
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előforduló anomáliákat. Felhívja a figyelmet sok, esetleges változtatást
igénylő részletre is. Olyan szakember képe körvonalazódik a cikket
olvasva,
akinek
hitelessége,
sokéves
tapasztalata
megkérdőjelezhetetlen.
„A jövő kriminalisztikája más szemszögből” címet adta
tanulmányának Horváth Orsolya, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézetének tudományos
segédmunkatársa, aki cikkében több izgalmas kérdést is fejteget. A 21.
század technikai, innovációs fejlesztései már a kriminalisztikát is
utolérték. Szükség van-e A felderítések, nyomozások során továbbra is
szükség van-e a kiképzett kutyákra, vagy a technikai újítások
kiszorítják a négylábúakat? A cikk elolvasása után a kérdésre
mindenképpen meggyőző választ kapunk.
Ki ne találkozott volna az utcákat járva a falakat, köztereket
elcsúfító graffitikkel. Vajon gondolt-e már rá a kedves olvasó, hogy
micsoda komoly szakmai munka húzódik meg a különböző nyomhagyó
eszközökkel elkövetett rongálások kapcsán lefoglalt festékanyagok
vizsgálata során. Ferenczi László a Nemzeti Szakértői és Kutató
Központ vegyészszakértő jelöltje és Fülöp Péter a Nemzeti Szakértői
és Kutató Központ fizikus szakértő jelöltje „A falfirkák helyszíni
mintavételének és laboratóriumi vizsgálatainak gyakorlati
nehézségei” című tanulmányában ezekre a kérdésekre ad választ,
betekintést engedve az ismertetett szakmai tevékenység részleteibe.
Recenzió
E havi könyvajánlónk egy olyan tudományos mű bemutatását
tartalmazza, amely nagyon aktuális és mindenkit érintő témák sorát
dolgozza fel. „A bűnügyi tudományok és az informatika” címmel,
Mezei Kitti által szerkesztett kötet nem kisebb feladatra vállalkozik,
mint hogy bemutassa a technológiai fejlődés hatását a bűnügyi
tudományokra. A recenzió Sorbán Kinga, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Információs Társadalom
Kutatóintézet tudományos segédmunkatársának tollából született, aki
kellő részletességgel és remek érzékkel ragadja ki a lényeget az egyes
fejezetek tartalmát illetően.
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Interjú
A Belügyi Szemle novemberi lapszámában hosszú idő után, de az
évtizedekkel korábbi gyakorlatot követve, egy szakmai interjúval
jelentkezünk. Remélhetőleg sikerült egy olyan témát találnunk, amely
sokak érdeklődését felkelti. Mi is az az okos város? Milyen fejlesztések
valósultak már meg a gyakorlatban? Többek között ezekre a kérdésekre
is választ kaptunk dr. Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes államtitkárától, aki e havi interjúnk alanya
volt.
A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Magyar Tudomány Ünnepe 2019
A Magyar Tudományos Akadémia egyik legfontosabb
feladatának tekinti a tudományos eredmények közvetítését a társadalom
felé. Ennek érdekében hívta életre a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozatot, amelynek keretében az egész országra kiterjedő,
egy hónapon át tartó programsorozattal, valamint több száz
rendezvénnyel, előadással várják a szervezők a tudomány művelőit és
minden érdeklődőt. A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) a Magyar
Tudományos Akadémia 2003 óta, immáron 16 éve minden év
novemberében megrendezésre kerülő országos programsorozata. Az
eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré
szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény
témaválasztásaiban és előadásaiban egyaránt. A 2019. évi
rendezvénysorozat mottója „Értékteremtő tudomány”, amely többek
között felhívja a figyelmet a kutatói pálya vonzerejére, valamint a
kutatómunkát, mint hivatást hirdeti a felnövekvő generációk számára.
A 2019. évi Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódik az Eötvös
Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Eötvösemlékév, amelynek során az MTÜ akadémiai programok keretében
rendezik meg az Eötvös Loránd Emlékalbum bemutatóját, az Eötvös
Loránd Jubileumi Emlékverseny döntőjét, valamint egy középiskolás
diákoknak szóló rendezvényt.
A Belügyminisztérium Belügyi Tudományos Tanácsa a Magyar
Tudomány Ünnepének elkötelezett szervezője. A Belügyi Tudományos
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Tanács megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít az MTÜ belügyi
fejezetének tartalmas és érdeklődésre számot tartó tudományos
konferenciák megrendezésére. Ez évben már kilencedik alkalommal
szervez belügyi és más tudományos, szakmai szervek bevonásával a
rendészettudomány, a biztonságpolitika legaktuálisabb kérdéseit
tárgyaló nemzetközi tudományos konferenciát, hazai szakmaitudományos tanácskozásokat. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül
említünk néhány érdeklődésre számot tartó rendezvénnyel kapcsolatos
információt.
Az idei eseménysorozat nyitórendezvénye, amely a Duna
Palotában került megrendezésre, az „Adaptív digitális állam” című
nemzetközi tudományos és szakmai konferencia, amely egyben az
Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának záró
rendezvénye is.
2019. november 6–án került megrendezésre a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen „A migrációban rejlő lehetőségek és
veszélyek Európában. A munkavállalási célú vándorlás aktuális
kérdései Magyarországon” című szakmai nap és konferencia.
Ugyancsak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezték meg
2019. november 7-én „A bűnügyi tudományok új kihívásai a XXI.
században – Bűn és büntetés” című konferenciát.
Nagy érdeklődés kísérte a 2019. november 8-án „A bűnüldözés
és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői” címmel
megrendezett nemzetközi konferenciát, ahol sor került a tudományos
értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI.
számának nyilvános, ünnepi bemutatójára is.
2019. november 20-án „Az önvezető járművek által okozott
balesetek felelősségi kérdései” című konferenciának az Országos
Kriminológiai Intézet ad otthont.
„A rendőr-szociológia művelője” címmel tart 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.
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2019. november 27-én „Értékteremtő és érték őrző tudomány.
A büntető jogtudományok emberi és tudományos értékeket védő
szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről” című konferencia
kerül megtartásra az MTA Székház II. emeleti kistermében. Szervező
az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetésvégrehajtási Jogi Albizottság, a Büntetés-végrehajtás Tudományos
Tanácsa, az Országos Kriminológiai Intézet és a Magyar Börtönügyi
Társaság.
A közép-európai kritikus infrastruktúrák védelméről címmel
nemzetközi tudományos konferencia megrendezésére kerül sor a
Magyar Tudomány Ünnepe keretében az Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépészeti és Biztonsági Műszaki Karán 2019. november 18–19-én. A
nemzetközi konferencián – amelyet a V4 országok egyetemei és a
partnerországok résztvevői szerveznek – bemutatják kutatási
eredményeiket a kritikus infrastruktúrák védelme és a
biztonságtudomány területének vonatkozásában. Az idei konferencia
megbeszélései a Közép-Európa biztonságát fenyegető problémákra
összpontosítanak. A tanácskozás tudományos folyóirat partnere – más
hazai és külföldi tudományos folyóiratok mellett – a Belügyi Szemle is.
Ez évben immáron kilencedik alkalommal rendezi meg a Belügyi
Tudományos Tanács a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók
tudományos-szakmai konferenciáját 2019. november 26–27-én a Duna
Palotában.
Idén 2019. november 29-én kerül sor a Belügyi Tudományos
Tanács ünnepi ülésére, amely egyben az MTÜ 2019 belügyi fejezet
ünnepélyes zárása is.
A Magyar Tudomány Ünnepe 2019. évi rendezvénysorozatának
részletes programja a Belügyi Tudományos Tanács honlapján olvasható
(www.bm-tt.hu).
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
Könyvek
KRIMINOLÓGIA ÉS KRIMINÁLPOLITIKA A JOGÁLLAM SZOLGÁLATÁBAN
TANULMÁNYOK LÉVAY MIKLÓS TISZTELETÉRE – Szerk.: Bárd Petra –
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Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
2019
A tanulmánykötet Lévay Miklóssal készített interjúval kezdődik, majd
ezt követi a hat különböző témájú fejezetbe rendezett tanulmányok
sora. A fejezetcímek a következők: 1. Jogtörténeti írások; 2. Fiatalkori
bűnözés,
fiatalkorú
elkövetők;
3.
Kábítószer-probléma,
kriminálpszichológia; 4. Kriminálpolitika; 5. Alkotmányos büntetőjog;
6. Büntetőeljárási garanciák, büntetőjogi kérdések.
RÉGI ÉS ÚJ TENDENCIÁK A BÜNTETŐJOGBAN ÉS A BÜNTETŐJOGTUDOMÁNYBAN – Szerző: Nagy Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest,
2013, online megjelenés éve 2016.
A kötet egyik célja a büntetőjog és a büntetőjog tudománya korábbi és
újabb tendenciáinak, fejlődési irányainak, tudományos irányzatainak
bemutatása, a történelmi gyökereket, filozófiai forrásokat érintő
elemzése.
DOCUMENTA, I. POLGÁRI JOG, II. ALKOTMÁNYJOG, III. KÖZÉLET –
Szerző: Sólyom László, HVG Orac, Budapest, 2019
A könyv a szerző szándéka szerint tisztelgés a független, demokratikus
és alkotmányos Magyarország megszületésének harmincadik
évfordulója előtt. A három kötetből álló mű Sólyom László
jogászi/közéleti pályájára történő visszatekintés összegzése.
Folyóiratok
HONVÉDSÉGI SZEMLE 2019/5. SZÁM
A lap a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonaiszakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési
tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás
kérdéseivel foglalkozik.
Porkoláb Imre ezredes – Négyesi Imre alezredes „A mesterséges
intelligencia alkalmazási lehetőségeinek kutatása a haderőben” című
cikkében elemzi az Amerikai Egyesült Államok Védelmi
Minisztériumának mesterségesintelligencia-stratégiáját, illetve az
amerikai haderőnemek ez irányú fejlesztési trendjeit. Ezenfelül
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bemutatnak különböző nemzetközi trendeket, különös tekintettel a
NATO és az EU mesterségesintelligencia-kutatásait.
Fekete-Karydis Klára t. őrnagy – Lázár Bence főhadnagy „A
kibervédelmi stratégiák fejlődése, kibervédelmi kihívások, aktualitások
(2.) Az Európai Unió kiberbiztonsági szabályozása 2013-tól
napjainkig” című tanulmányában közelebbről mutatják be a kibertér, a
kibertérből érkező fenyegetések típusait és az ott zajló trendeket.
Vizsgálják a kibervédelem területén jelentkező fő kockázatokat,
kihívásokat és fenyegetéseket, illetve hogy mi szükséges egy, a
kibertámadásokra hatékonyan reagáló nemzeti és nemzetközi rendszer
működtetéséhez.
BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2019/1. SZÁM
Büntetőjogi tudományos folyóirat, szerzői a büntetőjog szerteágazó
területén aktívan dolgozó büntetőjogászok.
Dr. Bakonyi Mária „A kényszervallatás Janus-arcúsága” című
tanulmányában több neves szakemberre, úgy mint Tóth Mihályra,
Finszter Géza professzorra hivatkozva vezeti fel a nem éppen gyakran
vizsgált törvényi tényállások közé tartozó jelenség vizsgálatát. Nagyon
részletes történelmi áttekintést nyújt, s a jelenkorban fennálló helyzet
ismertetésével zárja cikkét.
Dr. Nagy Melánia „A vallási indíttatású terrorizmusról” címet adta
tanulmányának, amelyben nagy alapossággal ismerteti a terrorizmus
fajtáit, valamint az iszlám vallást, mint a terrorizmus ideológiai alapját.
FELDERÍTŐ SZEMLE XVIII. ÉVFOLYAM (2019) 3. SZÁM
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata
Biztonságpolitika
Bertalan Dávid ogy. alezredes „A hibrid hadviselés és az álhírek
néhány összefüggése” című munkájából kiderül, hogy a témakörben
eddig publikált szakemberek álláspontja nem mindenben egyezik. A
szakmai kutató-társadalomban napjainkban az álhírek és az
összeesküvés-elméletek is a kutatások prioritásai között szerepelnek.
Szalai Imre „Ipari kémkedés a 21. században” című tanulmányából
megtudhatjuk, hogy a bipoláris világrend felbomlásával új biztonsági
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problémák merültek fel, amelyekre mind a társadalom, mind a regnáló
kormányzatok és azok nemzetbiztonsági szolgálatai késve reagáltak. E
bevezető gondolatokat követve izgalmas olvasmánynak ígérkezik a
szerző múltba is visszatekintő munkája.
DECEMBERI ELŐZETES
Decemberi lapszámunk szerzői és cikkei:
 Gárdonyi Gergely
A szemle szabályozásának változásai az új büntetőeljárási
törvényben
 Héder Klára
Az anticipált megfigyelés, mint az antikorrupciós
eredményesség egyik gátja
 Kalapos Miklós Péter
Néhány gondolat a kábítószer problémás egyének önkéntes
eltereléséről orvosi szemmel
 Pataki János István
A végrehajtás, a behajtás a rendőri eljárás tükrében
 Tőzsér Erzsébet
Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata
2018-ban
 Pádár Zsolt - Kovács Gábor - Nogel Mónika - Czebe András
- Zenke Petra - Kozma Zsolt
Genetika és bűnüldözés - Az igazságügyi célú DNS vizsgálatok
első negyedszázada Magyarországon I.
Az év utolsó lapszámában öt cikk megjelentetése mellett egy
interjú is helyet kapott, amely Hajdu Jánossal, a Terrorelhárítási
Központ főigazgatójával készült. Rendhagyó nyarat tudhat a szervezet
maga mögött, hogy miért, kiderül a decemberi interjúból.
Természetesen könyvajánlóval is készülünk, méghozzá egy kis
nemzetközi kitekintés keretében egy angol nyelvű könyvet ajánlunk a
kedves olvasó figyelmébe. Stauber Péter a Refugees and Migrants in
Law and Policy. Challenges and Opportunities for Global Civic
Education (Menekültek és migránsok a jogban és rendészetben.
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Kihívások és lehetőségek a globális civil nevelés területén) című kötet
elolvasásához kíván kedvet csinálni a szerzők alapos bemutatásával,
valamint a fejezetek lényegre törő ismertetésével.

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
Reméljük ismételten hasznos olvasmánnyal szolgáltunk hírlevelünkkel,
és a benne foglaltakkal alaposan előkészítettük a Belügyi Szemle
novemberi lapszámát. Köszönjük eddigi megkereséseiket, bíztató
visszajelzéseiket, amelyeket a jövőben is várunk.

Szerkesztőség
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