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ELŐSZÓ 

Kedves Olvasó! 
Szeretettel köszöntjük, mint az októberi hírlevelünk olvasóját. A 
hírlevelünk bemutatkozó számában felvázoltuk, hogy a nyomtatott 
kiadványon túlmutatóan, hírlevél formájában is szeretnénk több 
témakörben tájékoztatást adni kedves olvasóink számára. Ezen 
vezéreszme magunkévá tételével alkotói munkánk megvalósítását 
mindenki számára megelégedéssel szeretnénk szolgálni, ugyanúgy, 
mint a szakmájukat alázattal szolgáló, a régmúlt igazi építészei, akik 
időtálló, stabil alapokon nyugvó építészeti műremekeket alkottak. Mi 
is az erős, stabil alapokon nyugvó építkezés hívei vagyunk. 
Folyamatosan, olvasóink igényeit és érdeklődését szem előtt tartva 
kívánunk tájékoztatást nyújtani a szakmai és tudományos 
közlemények mellett egyéb érdeklődésre számot tartó eseményről 
írott, később pedig elektronikus formában is. 
 
A most kézben tartott októberi hírlevelünkön keresztül betekintést 
nyújtunk mindenek előtt az októberi Belügyi Szemlében megjelenő 
cikkekbe. Fő témaként a rendészet akkreditációját emeljük ki elsőként, 
amely ma már vitathatatlanul alaptudományágunknak minősíthető 
területről, a rendészettudomány talajáról született, annak is a 
„megszületését” és „felcseperedését” dolgozza fel. Emellett érdekes 
és napjaink elektronikus világában történő létezésünk, kalandozásaink 
bizonyítékainak kézbentartását segíti, és egyben nemzetközi 
kitekintéssel is bír az a tanulmány, amely a hatályos büntetőeljárási 
törvényünk szemszögéből veszi figyelembe a szabályozási feltételeket, 
sajátosságokat. 
 
Betekintést adunk a Független Rendészeti Panasztestület munkájába 
is, amely szintén a rendészethez kapcsolható fontos láncszem a 
gépezetben.  
 
A napi híreinkből szinte kihagyhatatlan migráció ismét helyet kapott a 
cikkek sorában, és a folyamatosan bővülő ismeretterjesztő tájékoztató 
szándékunk kibontakoztatásaként visszatértünk a könyvismertetés 
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műfajához, bevallottan a folyóiratunk szakmai jellegének erősítése 
érdekében. 
 
Hírlevelünkben szerkesztőségi híreink után könyv- és 
folyóiratszemlével szeretnénk bővíteni olvasóink ismereteit, segíteni 
szakmai tevékenységüket, munkájukat. Kissé előre tekintve, a 
novemberi lapszámunkból ízelítőül előzetest is nyújtunk újabb 
médiaműfajt favorizálva, interjút is közlünk a már szinte szokásosnak 
mondható közlemények mellett. 
 
SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI 

2019. szeptember 24-én került sor a Belügyi Szemle első 
kapcsolattartói koordinációs ülésére, amelyet a Belügyminisztérium 
első emeleti miniszteri tárgyalójában tartottunk. Az ülésre a 
belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek és a vízügyi szakterület vezetői által kijelölt kapcsolattartók 
kaptak meghívást. A közel kétórás megbeszélésen, amelyet Zsinka 
András helyettes államtitkár úr nyitott meg, bemutatkozott a Szemle 
újösszetételű szerkesztősége. Államtitkár úr szólt a minisztérium 
vezetése által megfogalmazott elvárásokról, kiemelve a folyóirat 
szakmai jellegének erősítését, valamint a lap „A” kategória szintű 
besorolásának megőrzését. Dr. Dános Valér főszerkesztő ismertette a 
jövőbeli elképzeléseket, célkitűzéseket a minisztérium vezetése által 
megfogalmazott irányelvek mentén. Dr. Szabó Csaba felelős 
szerkesztő részletes előadást tartott az „A” kategória 
feltételrendszeréről, amellyel láthatóvá vált, hogy mekkora kihívást 
jelent a szerkesztőség valamennyi munkatársa részére az „A” kategória 
követelményrendszerének való megfelelés. Ezt követően dr. Hornyik 
Zsuzsanna főszerkesztő-helyettes a közlési és hivatkozási szabályzat 
ismertetése mellett a kapcsolattartókkal tervezett közös munka 
körvonalait vázolta fel. Végül főszerkesztő úr konkrét kérésekkel élt a 
meghívottak felé a közös munkát illetően. A megjelentek közül többen 
hozzászólalásukban üdvözölték a közös munkára irányuló 
kezdeményezést, valamint a hatékony együttműködés tartalmi és 
formai kereteinek együttes kialakítását. 
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A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓINAK LÁTOGATÁSA 

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar nappalis munkarendű hallgatóit fogadta a 
Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési 
Főosztály. A hallgatók részletes betekintést nyertek a főosztály 
szakmai munkájába, kiemelten a rendvédelmi, integrált 
kompetenciaalapú kiválasztási és vezetőképzési rendszer 
sajátosságaiba. A hallgatók ugyancsak látogatást tettek a Belügyi 
Szemle szerkesztőségében, ahol átfogó képet kaptak a Belügyi Szemle 
szerkesztőségének munkájáról, a lapszerkesztés folyamatáról.  
 
LIBANONI KÜLDÖTTSÉG A BELÜGYI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGÉBEN  
2019. szeptember 16-20. között tett látogatást a Vezetőkiválasztási, 
Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztályon a Libanon Állam 
rendészeti küldöttsége. A küldöttség tagjai a libanoni országos 
rendőrségi szervtől, az országos csendőrségtől, valamint a rendészeti 
felsőoktatási intézményből érkeztek. A látogatás során betekintést 
nyertek a Belügyi Szemle szerkesztőségének munkájába, valamint 
tájékoztatást kaptak a folyóirat különös ismeretterjesztő és 
tájékoztatási szerepéről is. 
 
AZ OKTÓBERI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL 

Októberi lapszámunkban hat cikk és egy könyvismertető is olvasható 
majd. Az érdeklődés felkeltése érdekében az alábbiakban rövid 
előzetest adunk a hat cikk tartalmából, valamint a Zrínyi Kiadó 
gondozásában megjelent, „Európa és a migráció” című könyvről írt 
recenzióból.  
 

Prof. Dr. Sallai János rendőr ezredes, egyetemi tanár, 
tanszékvezető, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és -történeti 
Tanszékének professzora „A magyar rendészettudomány 
akkreditációja” címet adta munkájának, amelyben feldolgozta és 
megismerteti a kedves Olvasóval a rendészet egyetemi szintű 
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oktatásának, a rendészet, mint tudományág elismertetésének rögös 
útját. Ennek folyamatát mutatja be a publikáció Karvasy 
munkásságától kezdve a Rendészettudományi Doktori Iskola 
létrehozásáig bezárólag. A szerző méltó módon emeli ki és örökíti meg 
Szabó András magvas gondolatait, aki 2003-ban a MTA elé tárta a 
rendészettudományról vallott nézeteit és javaslatát a 
rendészettudomány önálló diszciplína elismerésére vonatkozóan. 
 

Mezei Kitti tudományos segédmunkatárs, az MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet 
tagjaként „Az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos kihívások és 
szabályozási újdonságok” című tanulmányának céljaként azt 
határozta meg, hogy bemutassa az elektronikus bizonyítékokkal 
kapcsolatos kihívásokat és szabályozási újdonságokat. Szerző először 
érinti a 2017. évi büntetőeljárásról szóló XC. törvény rendelkezéseit az 
elektronikus adat lefoglalásával kapcsolatban. Mint írja, az elkövetők 
már egyre gyakrabban hagynak digitális nyomot maguk után, 
amelynek következtében az elektronikus bizonyítékok mindinkább 
fontossá válnak a büntetőeljárás során. Ezt követően a cikk szerzője 
nemzetközi kitekintésben foglalkozik a témával, amely részben az 
elektronikus bizonyítékok határon átnyúló megszerzésére vonatkozó 
új uniós rendelet javaslatait tárja elénk. Végül a titkosítással 
összefüggő aktuális kérdések vizsgálata következik, különös tekintettel 
az önvádra kötelezés tilalmára a büntetőeljárásban. 
 

Éberhardt Gábor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a 
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség vezetője, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola 
doktorandusza tollából született „A túlterheléses migráció 
kifejezésének helye a migráció-elméletben” című cikkében más 
aspektusból megközelítve dolgozta fel a klasszikus és modern migráció 
elméletek tanait. Cikkében az említett felfogások elemzésének 
felhasználásával, tudományelméleti módszertan alkalmazásával 
mutatja be Magyarország schengeni külső határain a reguláris és 
irreguláris migráció (Hautzinger, 2018, 11-21.) hatásait. A szerző 
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írásában rávilágít arra, hogy az elemzések értékelési adataiból 
beazonosíthatóvá válik egy olyan jellemző, amely korábban nem 
jelentkezett európai viszonylatban, illetve más földrészek nemzeteit 
sem érintette abban a komplexitásában, mint ahogyan 
Magyarországot a 2014. és 2015. években. Egy innovatív gondolatot is 
végig vezet a szerző munkája további részében: az adatok 
vizsgálatának és a kapcsolódó elemek összefüggéseinek elemzéséből 
beazonosíthatóvá válik a migráció hatásainak újszerű, korábban nem 
ismert megközelítése, ennek folyományaként pedig egy új fogalom 
megalkotása is.  Egyben leszögezi azt, hogy a reguláris és irreguláris 
migrációra jellemző túlterhelés módszertani kutatás eredményei 
önálló tanulmányok tárgyát képezhetik a jövőben. 
 

Dr. Mátyás Szabolcs PhD, adjunktus, rendőr őrnagy, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Nyomozáselméleti 
Tanszékének oktatója és Dr. Csege Gyula PhD, főnyomozó, rendőr 
főhadnagy a Debreceni Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztályának 
állományából közös munka eredményeként ismertet meg velünk egy 
empirikus kutatási eredményt, a „Térfigyelő rendszerek empirikus 
kutatási eredményei a szubjektív biztonságérzet fényében” című 
írásában. A szerzők a közbiztonság kérdéskörén belül napjaink egyik 
legfontosabb tényezői közé sorolják a bűnmegelőzést szolgáló 
térfigyelőkamerák alkalmazását. Az elmúlt években bekövetkezett 
Európa biztonságát jelentősen rontó események következtében, 
paradigmaváltásra volt szükség a rendvédelmi szervek, a települési 
önkormányzatok és a lakosság részéről egyaránt. A legfontosabb 
lépéseket már mindhárom fél megtette, azonban e folyamat rendkívül 
hosszú és folyamatos munkát igényel. A biztonság és a biztonságérzet 
növelésének egyik záloga lehet a térfigyelő kamerarendszerek 
fejlesztése, elterjesztése és bővítése. A tanulmány egy 2017-ben 
Debrecenben elvégzett kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be.  
 

Horváth Péter János rendőr alezredes, kiemelt főreferens, az 
Országos Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Főigazgatóság, Védelmi 
Igazgatási Osztályán dolgozó szerző a rendészet fogalmába tartozó és 
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annak fontos láncszemét képező testületét bemutató, „A Független 
Rendészeti Panasztestület szerepe a rendőrség demokratizálásában” 
című cikkével tisztelte meg lapunk olvasóit. Írásában az Panasztestület 
működésének, eredményeinek bemutatását célozta meg. A cikk a 
Panasztestületnek az állampolgárok szemszögéből történő 
átláthatóságát is tárgyalja, saját meglátásai mellett. Megismerhetjük, 
hogy milyen szerepet játszik a Testület a rendőrség 
demokratizálódásának folyamatában. Markáns megállapításai között 
olvasható többek között, hogy a Panasztestület jogosítványai még 
kiforratlanok, célszerű lenne azokat az ombudsmani 
intézményrendszerhez közelíteni.  
 

Dr. Kovács István PhD, tanársegéd, rendőr őrnagy, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészeti 
Vezetéstudományi Tanszékének tagja „Az 1853-as győri Sicherheits 
Buch, valamint a hatályos prostitúciós egészségügyi kiskönyv 
összehasonlító elemzése” címmel szakmai összehasonlító 
elemzésében dolgozza fel a témát. Egy kutató számára a kincs nem 
mindig ládában keresendő. Van, amikor egy levéltár, egy könyvtár, 
vagy akár egy múzeum, még a gyémántnál is szebben ragyogó 
„kincset” rejt magában. Így történt ez a szerzővel a közelmúltban is, 
amelynek eredménye ez az értékes, és bizonyára sokak számára 
érdekes szakmai írás. 
 
Recenzió 
A migráció jelensége mindennapjaink része lett, és nem rendelkezünk 
megfelelő mennyiségű megbízható információval e témát illetően, 
fogalmazza meg könyvismertetői ajánlásában Szabó László András. 
Ezért is hiánypótló a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 
gondozásában a Zrínyi kiadónál megjelent „Európa és a migráció” című 
tanulmánykötet. A könyv szerkesztői, Besenyő János, az Óbudai 
Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának oktatója, Miletics 
Péter, a HM Kutatóhely munkatársa és Orbán Balázs, a Századvég 
Migrációkutató Intézet volt főigazgatója, a szakterület avatott 
szakértői. Kiemelendő, hogy a tanulmánygyűjtemény nem csupán 
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egyetlen tudományterület szemszögéből vizsgálja a migrációt, hanem 
multidiszciplináris, illetve az államtudomány területén használt 
integrált transzdiszciplináris megközelítésben. A kötet egyaránt 
szolgálhat tudományos, oktatási és közismereti célokat, amelyet 
ajánlunk kedves olvasónk figyelmébe. 
 
A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2019. 
A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes 
eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. 
A tavalyihoz hasonlóan idén is kétnapos volt a rendezvény, 
szeptember 27-én és 28-án lehetett bepillantani a különböző 
tudományterületek titkaiba. A kutatás-fejlesztés és az innováció, az új, 
tudásintenzív termékek előállítása Európa jövőbeli 
versenyképességének a záloga, éppen ezért kiemelt fontosságú a 
kutató bemutatása a társadalomnak és a fiatalok figyelmének felhívása 
a kutatói és fejlesztői karrier lehetőségére. 
 
Az első Kutatók Éjszakáján még csak néhány intézmény nyitotta meg 
kapuit, és szervezett érdekes programokat, napjainkban viszont már 
közel 50 magyarországi település 200-nál több helyszínén 2000 
program várta a közel százezer érdeklődőt. Európa-szerte több mint 
félezer városban, több mint egymillióan vettek részt a Kutatók 
Éjszakája rendezvényein. Bár a kezdeményezés elsősorban a kutatói 
pálya népszerűsítését szolgálta, ezért leginkább a tizen– és 
huszonévesekre számított, a programok vonzók és elég érdekesek 
voltak ahhoz, hogy a kisgyerekektől a legidősebbekig mindenki 
megtalálja a számára izgalmas eseményeket. 
Idén is számos, a belügyi kutatás szempontjából releváns intézmény és 
kutatóközpont nyitotta meg kapuit a tudomány iránt érdeklődök 
számára. Többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárban, valamint az 
Országos Széchenyi Könyvtárban is hallhattak az érdeklődök a belügyi 
szak- és tudományterületekhez kapcsolódó tudományos előadásokat.   
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MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2019. 
A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997. óta megemlékezik, 
hivatalosan azonban 2003. óta ünnepeljük minden év november 3-án, 
azon a napon, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi 
jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és 
ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. 
A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Értékteremtő tudomány”, 
amely mottóra épül a Belügyminisztérium Belügyi Tanácsa által 
szervezett ezévi rendezvénysorozat is.  
A Belügyminisztérium számos rendezvény szervezésével csatlakozik 
eme neves eseményhez. November hónapban olyan tudományos 
témakörök kerülnek előtérbe, mint az adaptív digitális állam, a 
bűnözésprognózis és kriminálpolitika, vagy a vezetni és irányítani a 
digitális világban témákat érintő konferenciák. A belügyi 
nyitóeseményre 2019. november 5-6. napjain kerül sor a Duna 
Palotában „Adaptív digitális állam” címmel, amely egyben az Európai 
Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának záró aktusa is.  A 
Magyar Tudomány Ünnepének belügyi fejezete 2019-ben a Belügyi 
Tudományos Tanács ünnepi ülésével zárul a Belügyminisztérium 
márványaulájában, előre láthatóan 2019. november 29-én. 
 
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében tartandó belügyi 
rendezvényekről a Belügyi Szemle hasábjain olvashatók majd 
különböző műfajú írások, valamint a Hírlevelünkben folyamatosan 
beszámolunk az egyes eseményekről. 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Belügyi Tudományos Tanács által „A mesterséges intelligencia-
megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a 
Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” 
címmel kiírt pályázatok feltöltésének határidejét 2019. október 31-ig 
meghosszabbították. Erről bővebben a Belügyi Tanács honlapján 
olvasható: www.bm-tt.hu.  
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 

A VILÁG FŐBB JOGRENDSZEREI – szerző: Jany János Akadémiai Kiadó. Az 
online megjelenés éve: 2018. 
A jegyzet igazi különlegesség, mert nem az ismert nyugati jogi 
kultúrákkal foglalkozik, hanem olyan természeti népek 
jogrendszerének bemutatásával, mint a zsidó, az iszlám, a hindu, a 
kínai, valamint a japán. 
 
BÜNTETŐELJÁRÁS JOG I-II. Kommentár a gyakorlat számára – Harmadik 
kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Megjelenés éve: 2018. 
Szerkesztő: Belegi József. Szerzők: Akácz József, Belegi József, Molnár 
Zsolt, Czine Ágnes, Kónya István, Láng László, Márki Zoltán, Mészár 
Róza, Molnár Gábor, Somogyi Gábor, Soós László. 
A kiadvány megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a 
büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes 
értelmezéséhez. A kommentár a büntetőeljárási jog bírói gyakorlatára 
fókuszál. A szerzők több helyen utalnak is a büntetőeljáráshoz 
kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire. 
 
KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK 56. KÖTET  
Kiadja az Országos Kriminológiai Intézet Megjelenés éve: 2019. 
Szerkesztő: Prof. em. Dr. Vókó György DSc 
Az Országos Kriminológiai Intézet 1962 óta minden évben megjelenteti 
„Kriminológiai Tanulmányok” című kiadványát. A tanulmánykötet az 
Intézet kutatóinak az adott évre vonatkozóan a legfontosabbnak ítélt 
vizsgálati eredményeit, intézeti kutatási adatait, beszámolóit 
tartalmazza, továbbá olyan elméleti munkákat, amelyek még a laikus 
olvasó számára is érdekesek lehetnek. 
 
Ízelítő a tanulmánykötet tartalmából: 
Nánási László: A Csemegi-kódex születése (10 – 20. oldal) 
Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének 
jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30 – 47. 
oldal)  
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Kármán Gabriella: Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog 
gyakorlatában (48 – 68. oldal) 
Farkas Krisztina: A kulturális javak védelmének büntetőjogi 
megközelítése Olaszországban (69 – 87. oldal) 
Kiss Anna: Vádalku magyar módra? (88 – 106. oldal) 
Nagy László Tibor: A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107 – 120. 
oldal) 
Barabás Tünde – Dallos Endre – Molnár István Jenő: 
Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121 – 142. 
oldal)  
Kármán Gabriella – Szabó Judit: A poligráf felhasználásának elvei és 
feltételei a bizonyítási eljárásban (143 – 169. oldal)  
Csapucha Bernadett: Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar 
fogva tartási körülményekre (170 – 165. oldal) 
Sárik Eszter – Bolyky Orsolya: Bűnözői életutak a maslow-i 
szükségletelmélet tükrében (186 – 210. oldal) 
 
A MAGYAR SPORT JOGI SZABÁLYOZÁSA  
HVG ORAC. Lap- és Könyvkiadó Kft. Megjelenés éve: 2019. Szerkesztő: 
Sárközy Tamás. Szerzők: Fejes Péter, Sárközy Tamás, Szekeres Diána, 
Tóth Nikolett. 
Magyarországon a sportjog az elmúlt huszonöt évben alakult ki. Az első 
magyar sportjogi egyetemi tankönyv szerzői arra törekedtek, hogy az 
egész sporttársadalom számára elkészítsék a számukra szükséges jogi 
ismeretek tárházát. A magyar sportvilágban is felismerték, hogy 
elengedhetetlenek a jogi ismeretek szakmájuk minél magasabb 
színvonalú műveléséhez. A kötet hasznos ismereteket nyújt a 
sportrendészet elméleti és gyakorlati szakemberei számára is. 
 
FOLYÓIRATOK 

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 7. ÉVFOLYAM (201) 1. SZÁM  
A lap a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos 
folyóirata, amely elektronikusan 6 havonta és évközi különszámokkal 
jelenik meg. A legutóbbi, 2019/1. szám érdekesebb írásai: 
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Veprik Zita: A „Rendvédelmi korrupció a katonai büntetőeljárásban” 
címmel megjelent cikk a rendvédelmi korrupciót, mint jelenséget a 
katonai büntetőjog szabályozásának tükrében vizsgálja. Tanulmányát 
az alapfogalmak tisztázásával indítja a szerző, a rendészet, illetve 
rendvédelem fogalmak pontos körülhatárolásával, amelyet követően 
letisztulva kapunk képet a feldolgozott területről. 
Skorka Tamás: „A katona szabálysértési felelőssége a rendvédelmi 
szervek szemszögéből nézve” című tanulmányából kiderül, hogy a 
katonai szabálysértési jog mostoha gyermeke a vonatkozó 
tudományterületnek. Ezért is számít kuriózumnak a szerző tollából 
származó cikk, hiszen a témát eddig szerényen feldolgozó tárházat 
bővíti. 
(http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2019/09/Katonai-
szemle-2019-1_FINAL.pdf) 
 
HADTUDOMÁNYI SZEMLE 12. ÉVFOLYAM (2019) 2. SZÁM 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának negyedévente megjelenő tudományos folyóirata. 
Hausner Gábor – Perjés Géza: „A katonai vezetők kiképzéséről és a 
hadtörténet-oktatás szerepéről” című tanulmányában egy olyan 
személy munkásságát tárja az olvasó elé, aki komoly tapasztalatokkal 
a háta mögött – részvétel a II. világháborúban, angol hadifogság – 
vetette bele magát a katonai vezetőképzésbe, annak tudományos, 
szakmai alapjainak kidolgozásába. 
László Erika: „Az építési-bontási hulladékok kezelése és 
szabályzásának aktuális kérdései a védelmi szférában” című 
munkájában, mintahogyan a cím is sejteti, nagyon aktuális témával 
foglalkozik. A környezetvédelem, a hulladék-kezelés, hulladék-
feldolgozás napjaink égető feladatainak egyike, ha nem a 
legfontosabb. Ezért is ígérkezik érdekes olvasmánynak a szerző cikke. 
https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-
hu/HSZ_2019_2_szemle.pdf 
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY LX. ÉVFOLYAM  (2019)  1. SZÁM 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének 
negyedévente megjelenő folyóirata. 
Hoffmann Tamás: „A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás aktuális 
kihívásai” című tematikus szám előszavából kiderül, hogy milyen 
nehézségekkel kell szembenéznie a 2002. év óta működő Nemzetközi 
Büntetőbíróságnak, milyen - a nyilvánosság előtt is ismertté vált - 
események rengették meg a közvélemény bizalmát a Testület 
működésének irányába. 
Béres Nóra: „Törésvonalak a nemzetközi elszámoltathatóság terén. A 
Nemzetközi Büntetőbíróság és az Afrikai Unió viszonya” című 
tanulmány szerves részét képezi a kiadvány tematikus számának. 
Részleteiben ismerteti a már az előszóban is emlegetett nehézségek 
egyikét, amellyel a Nemzetkőzi Büntetőbíróság szembesülni 
kényszerül, konkrétan az Afrikai Uniót érintő kirívó esetek sorát. 
https://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany-2019-1-szam 
 
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE 7. ÉVFOLYAM (2019) 2. SZÁM 
Elektronikus (online) megjelenésű, negyedévente megjelenő 
tudományos folyóirat. 
Gál István László: „A kémkedés a magyar büntetőjogban” című 
tanulmányában nagyon aktuális és kényesnek mondható témát 
feszeget. Napjainkban, amikor a világháló lehetővé teszi mindenki 
számára, hogy az ott megjelenő információkat, adatokat szabadon 
megismerje, azokkal rendelkezzen, felmerül a kérdés, milyen 
büntetőjogi következményekkel járhatnak ezek a cselekmények, ha 
abból valakinek kára származik, más szóval bűncselekményeknek 
minősülnek-e avagy sem. 
Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: „Nyílt forrású információszerzés a 
bűnüldözésben” című tanulmányában nagyon izgalmas téma kerül 
terítékre. Milyen eszközök állnak a bűnüldöző hatóságok 
rendelkezésére napjainkban a szervezett bűnözői tevékenységek 
felderítésében, mi is az a nyílt forrású információszerzés 
tulajdonképpen, amelynek jogi hátterét és módszertanát is 
megismerhetjük. 

https://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany-2019-1-szam
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https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-
folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 
 
MAGYAR RENDÉSZET XIX. ÉVFOLYAM (2019) 1. SZÁM 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem negyedévente megjelenő 
rendészettudományi szakmai folyóirata. 
Hegedűs Gábor: „Nyomozástámogatás – bűnügyi profilalkotás” című 
cikke rendkívül izgalmas, egyben nagyon megosztó témával 
foglalkozik. Az érintett szakemberek között sem egységes az álláspont 
a publikációban taglalt módszer eredményessége és alkalmazhatósága 
tekintetében. Talán jelen tanulmány közelebb viszi egymáshoz a 
különböző álláspontot képviselő szakértőket. 
Erdős Ákos: „A drogfüggőkkel kapcsolatos rendőri attitűdök 
relevanciája a társadalmi dimenzióban” című munkájában a sajnálatos 
módon mindennapossá vált jelenséget vizsgálja a rendőr és 
állampolgár kapcsolatrendszerén keresztül. Milyen magatartásbeli 
megnyilvánulások merülnek fel a rendőri oldalról, milyen atrocitásokra 
kell, hogy számítson a hatóság nevében eljáró személy az állampolgári 
oldalról. Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a cikk elolvasása után. 
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-
folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam 
 
MAGYAR TUDOMÁNY 2019. 10. SZÁM  
Havonta megjelenő folyóirat. Tematikus összeállítás -  50 éves a 
magyar jövőkutatás 
Nováky Erzsébet: „50 éves a magyar jövőkutatás” című cikk a 
tematikus szám bevezetője. Ebben az összeállításban az intézményes 
magyar jövőkutatás 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 
konferencia előadásaiból válogatták össze a kötet fejezeteit. A 
konferencia egy egyéves programsorozat rangos eseménye volt, 
ezáltal garantáltan érdekes, magas színvonalú cikkek kerültek a 
tanulmánykötetbe. 
  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam
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NOVEMBERI ELŐZETES 

A Belügyi Szemle novemberi számában hosszabb idő után újra egy 
érdekes és nagyon aktuális témájú interjúval is készülünk. Dr. Dukai 
Miklós, önkormányzati helyettes államtitkár úrral a monori okosváros-
fejlesztésről beszélgettünk. 
Novemberi lapszámunkból sem marad ki a könyvajánló. E számunkban 
Sorbán Kinga által szerkesztett „A bűnügyi tudományok és az 
informatika” című könyvet mutatjuk be a kedves olvasónak. 
 
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 

Köszönjük az előző hírlevelünk kapcsán hozzánk eljuttatott 
észrevételeiket, bátorító köszöntéseiket. Reméljük, hogy olvasóink 
érdeklődését most is sikerült felkeltenünk októberi lapunkban 
megjelenő egy-egy cikk, esetleg valamennyi írása iránt.  
 
 
         
        Szerkesztőség

http://www.belugyiszemle.hu/


 

 


