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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
Büszkén mondhatjuk el, hogy nagy utat jártunk be azóta, hogy tavaly nyáron
átvettük a Belügyi Szemle szerkesztését, és megkezdtük szakmai munkánkat. Az eltelt félév során, a szerkesztői munkánkat segítő kapcsolattartókkal
közösen befektetett munkának köszönhetően folyóiratunkat és az újonnan
bevezetett hírlevelünket ma már szilárd alapokon tudhatjuk. Az évvégi munkálatok minden szerkesztőség életében jelentősen megnövelt feladattal teli
időszakot jelentenek, hiszen több lapszám összeállítását kell megtervezni az
ilyenkor jelentősen leterhelt nyomdai kapacitások figyelembevétele miatt. E
mellett egy olyan új ablakot nyitunk ki rövidesen a Belügyi Szemle életében,
amellyel szélesebb körben, egy új dimenzióban tudunk megfelelni a modern
kor elvárásainak.
Emberi természetünk jellemzője, hogy kételyekkel állunk a változások elé,
kisebb bizonytalanságot is érezve a láthatatlan jövő miatt. Szerkesztőségünk
mégis bátorsággal indult el és tűzte ki a célokat az újévben is, mert hisszük,
hogy a fejlődés lényege a változás. Innovatív gondolatokkal gazdagodva egyre messzebbre és magasabbra juthatunk el, inspirációkat kapva saját elképzeléseinkhez, megvalósítandó céljainkhoz. Egy görög mondás szerint: "Ha Te
változol, minden változik". Hisszük, hogy az ismeretek befogadásával nemcsak változunk, hanem többé is válunk.
Örömünkre szolgál e helyen is közzétenni, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektora által harmadik alkalommal meghirdetett publikációs nívódíjra kiírt pályázaton, folyóirat kategóriában prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja a Belügyi Szemlébe megjelent
„A Massachusetts állambeli Norfolki Börtön működésének kriminálpedagógiai gyökerei” című tudományos műve részesült elismerésben.
A februári könyv- és folyóiratszemle tekintetében az elmúlt évek gyümölcsöző summás jogszabályváltozásainak magyarázatára elkészített kommentárokat, továbbá a különböző tudományterületekről válogatott cikkeket ajánljuk szíves olvasóink figyelmébe.
Márciusi előzetesünkben fiatalabb olvasóink érdeklődését, a számukra újdonságként ható írással kívánjuk felkelteni.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI

A FEBRUÁRI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL

Múlt hónapban megjelent írásunkban ismertettük kedves olvasóinkkal, hogy
dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony bejelentette, olyan kormányzati
intézkedések bevezetését tervezik a 2020. évben, amelyek kellő hatékonysággal járulnak hozzá a családon belüli erőszak és a kapcsolati erőszak felderítési és megelőzési hatékonyságán túl, az elkövetés és ítélkezés szakaszának
lerövidítéséhez, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának
eredményesebb működtetéséhez. Miniszter asszony bejelentésének további
folyamatát, de magát a témát is kiemelt figyelemmel kíséri szerkesztőségünk,
hiszen családos emberek lévén magunk is jól tudjuk, valójában mit jelent a
kiegyensúlyozott, erőszakmentes családi élet. Ezért is keressük folyamatosan azokat a lehetőségeket, amelyek nyomán e kérdéssel különböző műfajú
közleményeinkben kiemelten tudunk foglalkozni. Mostani számunkban e témában készített segélykiáltással felérő interjút dr. Solt Ágnessel, az Országos
Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársával dr. Hornyik Zsuzsanna
főszerkesztő-helyettes asszony.
A már ismert „HAMAROSAN JÖVÜNK...” szlogenünk alapjai igazi kihívást jelentettek az elmúlt hetekben, és jelent továbbra is valamennyi szerkesztőségi munkatársunk számára. Erőnket és időnket nem kímélve, minden
tudásunkat beletéve dolgozunk napi szinten azért, hogy olvasóink elégedetten fogadják a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya által előírt kritériumok szerinti megjelenésünket. Rövidesen fellebbentjük a fátylat e sem
rébusznak, sem titoknak nem szánt szlogenről.

Petrétei Dávid Gondolatok a kriminalisztikai azonosításelméletről című
tanulmányában a kriminalisztika hagyományos, általános elméletei közül az
azonosításelméletet mutatja be. Körbejárja a tág értelemben vett azonosító
tevékenységeket, az azonosság logikai fogalmát, az azonosító tevékenység
pszichológiai hátterét, majd a klasszikus kriminalisztikai szakterületek vonatkozásában bemutatja az úgynevezett ACE-V módszert.
Bogdány Gyula Kutyatámadás bizonyításának lehetőségei címmel készített tanulmányában az állati viselkedést vizsgáló kutatásokat elemzi, többek
közt azt, hogy az emberre irányuló háziállat-támadások okai valójában az
ember magatartásában keresendők. A szerző bízik abban, hogy a gyakorlati
példát is bemutató írásában a leírt tapasztalatok hozzájárulnak a hasonló esetek hatékonyabb felderítéséhez, a bizonyítás irányának, mélységének és terjedelmének könnyebb meghatározásához.
Dulai Péter A médiaerőszak által belobbantott tűz – egy szexuális indítékból elkövetett sorozatgyilkosság című írásában egy, már korábban megtörtént sorozatgyilkosság esetét dolgozza fel. A téma néhány sor elolvasása
után ismert lehet mindenki számára. A szerző szerint ötven-hatvan évvel az
események után különösen érdekes megvizsgálni, milyen tényezők erősítették fel az elkövetőben azt a számára ellenállhatatlan érzést, hogy az ismertetett erőszakos bűncselekményeket elkövesse.
Kollár Csaba kézirata A grafológusi és az írásszakértői munka komparatív elemzése címet viseli. Bár mai digitális világunkban az emberek egyre kevesebbet írnak kézzel, a kézírásnak és az aláírásnak még mindig fontos
szerepe van. A szerző feltett szándéka, hogy egyértelműen különválassza a
grafológia és az igazságügyi írásszakértő tevékenységét, valamint tanulmányával hozzájáruljon ahhoz, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységbe és
az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjék.
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Papp Bendegúz A rendészettudományi State-of-the-Art értelmezési lehetőségei, illetve annak biztonságpolitikai aspektusai címet adta tanulmányának. Jelen cikkben a terminus tisztázását a társadalmi biztonság fogalmával
végzi el a szerző. Kutatási módszere irodalomelemzés, amellyel munkájában a témában megjelent monográfiák és szaktanulmányok tartalomelemzését foglalja össze. Először a rendészettudomány definícióit vizsgálja, főként
magyar nyelvű művek segítségével, ezután következik a biztonságpolitika
témaköre, azon belül is a társadalmi biztonság kifejtése. A szerző amellett
érvel, hogy a rendészettudomány társadalmi biztonságon belüli elhelyezése
komoly segítséget nyújt tartalmának meghatározásához, illetve angol nyelvű
megfeleltetéséhez egyaránt.
Köllő Dávid A gyermekek szexuális kizsákmányolása a kibertér felhasználásával című tanulmányában egy olyan témát dolgoz fel, amitől mai internetes világunkban minden szülő retteg. Az internet elterjedésével a korábban
jól ismert bűncselekmények átalakultak, és az új elkövetési formák komoly
kihívás elé állították a társadalmat, legfőképpen az igazságszolgáltatást. A
cikkben bemutatásra kerülnek a kibertérhez köthető bűncselekmények, valamint azok a magatartások, amelyek a magyar büntetőjog szerint ugyan nem
büntetendők, de mégis sértik az alapvető társadalmi normákat. Végezetül egy
empirikus kutatáson keresztül betekintést kaphatunk egy olyan folyamatba,
amely rendkívüli módon – fizikai kontaktus nélkül – veszélyezteti a kiskorú
értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését.
Mátyás Szabolcs A fogvatartotti vélekedés a térfigyelő kamerák használatával kapcsolatban című írása egy empirikus kutatás keretében két büntetés-végrehajtási intézet fogvatartotti körében végzett felmérés eredményeit
mutatja be. A kutatás azt kívánta feltárni, hogy a bűnelkövetők miként viszonyulnak a térfigyelő kamerákhoz, mekkora szerepe van ezen eszközöknek a
bűnmegelőzésben, illetve megfigyelhető-e a térfigyelő kamerához való viszonyulásban bármiféle különbség életkor, valamint a büntetés-végrehajtási
intézetben eltöltött idő tekintetében.
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Recenzió
Éberhárdt Gábor könyvajánlásában A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői című tudományoskonferencia-kötetről az alábbiakat
írja: „Amikor a kezembe fogtam A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői című könyvet, újra az az érzés kerített hatalmába, mint
amikor gyerekkoromban először léptem nekem a tudás szentélyét jelentő
könyvtárba. Volt egy hely, annak kisebb nagyobb helyiségei, ahol a polcokon rengetek könyv csak arra várt, hogy az olvasó magához vegye, és az írója átadhassa a gondolatait. Átéltem magamban ezt a pillanatot megint. Hogy
mi váltotta ki?”
Az említett tudományoskonferencia-kötet egy igazi, „nagybetűs” könyv, a
szó klasszikus tipográfiai értelmében.
Kontra Jenő egy sarkalatos témát, a Sportrendészet a sportigazgatás rendszerében című könyvet ajánlja olvasóinknak, amely Tóth Nikolett Ágnes tudományos igénnyel összeállított, 2019-ben megjelent munkája. A könyv egy
igen jól felépített, hat fő fejezetet tartalmazó kiadvány. A szerző tudományos,
valamint gyakorlati tapasztalatokat sorakoztat fel, és elhelyezi a sportrendészetet a sportigazgatás rendszerében.
Interjú
Az interjú ötletét a 2019 végén, az Országos Kriminológiai Intézetben megrendezésre került, a családi és a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos szakmai
konferencián elhangzott előadás adta. A témával való kiemelt foglalkozást
alátámasztja a sajnálatos győri kettős gyermekgyilkosság is. Annak a kutatásnak az eredményei, amelyet Solt Ágnes PhD, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa folytatott, ugyancsak arra hívják fel a
szakemberek figyelmét, hogy e kérdésben azonnali és igencsak hatásos cselekvésre van szükség. A kutató számos esetben tartott már e témában végzett
többéves kutatásainak eredményéről előadást. Februári lapszámunkban megjelenő interjúnk is e témával foglalkozik.
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TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Egyetemi nívó díjat kapott a Belügyi Szemlében
megjelent tudományos publikáció
Harmadik alkalommal hirdette meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Nemzeti Közszolgálati Egyetem publikációs nívódíjára kiírt pályázatot,
amelynek célja az egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő
színvonalú tudományos művek elismerése volt. Pályázni olyan, már megjelent (elektronikusan vagy hagyományos formában elérhető) művel lehetett,
amely 2018. október 15-e után jelent meg. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a folyóirat cikk kategóriában a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Publikációs Nívódíja elismerésben részesítette Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornokot, a Rendészettudományi
Kar dékánját „A Massachusetts állambeli Norfolki Börtön működésének kriminálpedagógiai gyökerei” című tudományos művéért. A tudományos közlemény a Belügyi Szemle 2019/5. számában került megjelentetésre.
Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) egyetemi docense
és Urbanovics Anna, az ÁNTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos
Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs
Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci
Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné
Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

2020. FEBRUÁR

9

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

A hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapjogi
korlátairól tanácskoztak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Az emberi jogok világnapján, A hivatásos állomány alapjogainak korlátozási lehetőségei magánjogi és közjogi megközelítésben (elmélet és gyakorlat
összhangja) címmel rendezett konferencia került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészeti
Jogi Tanszék szervezésében. A tudományos tanácskozás elsődleges célja az
volt, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény (Hszt.) IV. fejezetében található alapjogi korlátozásokhoz kapcsolódó témaköröket több
szempontból körüljárja.
A konferencia délelőtti előadásai a tárgykör elméleti, míg a délutáni referátumok a gyakorlati vetületeit mutatták be. A tanácskozás köszöntőjében
Pallo József bv. ezredes, tudományos dékánhelyettes hangsúlyozta, hogy az
alapjogok korlátozásával foglalkozó konferencia témája kellőképpen tudományos és szakmai is egyben. A jó konferencia záloga pedig egy mondatban
összefoglalva: „Az emberi jogok garantálása nem más, mint a szeretet arca.”
Patyi András tanszékvezető egyetemi tanár megnyitó beszédében kiemelte,
hogy az alapjogintenzív rendészetben nagy szükség van a gyakorlati tapasztalatok elmélettel történő ütköztetésére és egyeztetésére, a modern alkotmányos
jogrend uniós és magyarországi megvalósulásának vizsgálatára. A hivatásos
állomány alapjog-korlátozása kapcsán külön rámutatott a szükségességi-arányossági teszt kiemelt jelentőségére.
A konferencia délelőtti szakaszában Chronowski Nóra, az alapjogi jogviszony és az alapjog-korlátozás általános elméleti kérdéseiről, Szilvásy György
Péter a kérdéskör jogi szabályozásáról, Linder Viktória a nemzetközi vetületeiről, Buzás Gábor a történeti vonatkozásairól, Hargitai Vera pedig a magánjogi kapcsolódásairól tartott előadást. Skorka Tamás – némiképp már kapcsolódva a délutáni referátumokhoz – a hivatásos jogviszonyban álló katonák
szabálysértési felelősségét mutatta be.
A délutáni részben a gyakorlati szakemberek referátumai hangzottak el.
A Hszt. hatálya alá tartozó egyes szervek – több esetben vezető beosztású –
munkatársai az alapjogi korlátozásokkal összefüggő, alapvetően munkajogi
természetű tapasztalatokról számoltak be. E körben a Belügyminisztérium
részéről az összeférhetetlenség szabályozásáról, a Nemzeti Védelmi Szolgálat részéről pedig a kifogástalan életvitel ellenőrzésének aktuális kérdéseiről
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hangzott el előadás. Az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársai elsősorban a fegyelmi eljárásokban felmerült kérdéseket világították meg. A konferencia zárásaként két polgári nemzetbiztonsági
szolgálatnál dolgozó kolléga előadásai hangzottak el.
A tudományos rendezvényen számos érdeklődő vett részt mind az elméleti,
mind a gyakorlati szakterületek képviselői közül. A tanácskozás mindkét oldal szakembereinek jelentős információszerzési és kapcsolatépítési alkalmat
is biztosított. A konferenciáról részletes beszámoló a közeljövőben a Magyar
Rendészet című egyetemi folyóirat hasábjain jelenik meg.
CES 2020: fókuszban a közlekedés és az autóipar jövője,
közlekedésbiztonsági vetülete
A Las Vegas-i CES (Consumer Electronics Show) alapvetően fogyasztói érdekeket szem előtt tartó kiállítás és szórakoztatóelektronikai szemle. Évről évre
mégis egyre több autóipari szektorra vonatkozó megoldást mutatnak be a résztvevő gyártók. Ennek fő oka az autóipar és a közúti közlekedés utóbbi években
elindult gyökeres átalakulása, illetve, hogy a szoftveripar folyamatos fejlődése az autóipar vonatkozásában is egyre jelentősebb hatást gyakorol. A Belügyi
Szemle kiemelt szerepet vállal a hazai közlekedésbiztonsággal foglalkozó tudományos kutatások eredményeinek közzétételében, ezért a közlekedésbiztonságot elősegítő új technológiai vívmányok bemutatását is szem előtt tartja.
A CES-en még soha nem volt annyi autóipari és közlekedésbiztonsági fókuszú kiállítás, mint az idei évben. Annak ellenére, hogy az elmúlt 50 évben
az ágazat szereplői dollármilliárdokat fektettek automatizációs megoldásokba és fejlett technológiákba, fejlesztéseikkel csak követik a negyedik ipari
forradalom, vagy az Ipar 4.0 színterét meghatározó adat és technológiai cégeket. Ebben az értelemben az autóipari szereplők hagyományos ipari cégeknek minősülnek. Ezt felismerve a szektor komoly változtatásokat kíván eszközölni a közeljövőben.
A CASE (Connectivity, Autonomy, Shared mobility and Electrification) ös�szekapcsolt, önvezető, megosztott és elektromos technológiát jelent, amely
a közeljövő technológiai innovációit foglalja össze a gépjárművek tekintetében, és ezek a koncepciók és funkciók jelentős hatást fognak gyakorolni a
közlekedésbiztonságra pár éven belül.
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Ahogy más iparágaknál, az autógyártásban is egyre hangsúlyosabb az UX,
vagyis a különböző rendszerek és szoftverek nyújtotta felhasználói élmény.
Komoly verseny alakult ki az infotainment és vezetést támogató rendszerek
minősége, esztétikája, felhasználói ergonómiája között. A vásárlók elvárják,
hogy a járműben is az okoseszközöktől megszokott élmény várja őket, hogy
eszközeiket gond nélkül csatlakoztathassák és integrálhassák a gépkocsik
rendszerébe, megszakítás és korlátozások nélkül használva azokat. Ez a fogyasztói igény hajtja az autógyártókat is a fejlesztésekben. Kulcskérdés az is,
hogy ki fogja megfizetni a mobilitás jövőjét, például az elektromos közlekedést kiszolgáló töltési infrastruktúrát. A globális felmelegedéssel kapcsolatos
új szabályozásoknak való megfelelés, az élesedő verseny és a lemaradástól
való félelem miatt az autógyártók egyszerre tartanak több a kutatás fejlesztésre vonatkozó vasat is a tűzben. A CASE technológiák fejlesztése azonban
több problémát is felvet. Egyrészt kérdés, hogy milyen megtérüléssel lehet
számolni, lehetséges-e ilyen szintű értékesítés-növekedést elérni. Másrészt a
piacra dobott új elektromos autók és önvezető járművek használatából adódó
közlekedésbiztonsági kérdésekre milyen megfelelő válaszokat tudnak nyújtani a jogalkotók, a gyártók, valamint az okoseszközök fejlesztői.
A költségek különböző szereplők közötti szétosztása, költség- és rizikópartnerségek létrehozása, hagyományos és új szereplők együttműködése elkerülhetetlennek látszik. Ahhoz, hogy a CASE technológiáknak értelme is legyen,
ezekre a kérdésekre minden szereplő számára megnyugtató választ kell adni.
„A technológiai óriások diktálta versenyben kell megfelelniük az autógyártóknak. Közben egy átalakuló iparágban kell helytállni, szinten tartani vagy
növelni az értékesítést, és közben különböző irányokba fejleszteni, szem előtt
tartva a közlekedésbiztonsági kihívásokat. Mindezt egy olyan környezetben,
ahol nem megfelelően kiépített az infrastruktúra, és nincs tisztázva a financiális háttér. Ahogy az sem, hogy pontosan mi lesz az autó funkciója a jövőben: mennyire veszik át a városi közlekedés szerepét a közösségi közlekedés
új formái, az önvezető járművek, valamint a légitaxik” – mondta Gábor Zoltán, a gyártó cégekre specializálódott csoport vezetője a CES 2020 kiállításon.
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiadványa
Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel
Az épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos és fenntartható eszközök használatával jelentősen csökkenthetők a bűnözésnek kedvező
körülmények és terek. Ezt állítja, és ezt a témát járja körül a már pdf-verzióban is letölthető kiadvány, a Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel.
Kara László, Pro Architectura díjas építész könyve a Lechner Tudásközpont,
a Miniszterelnökség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműködésével
jelent meg 2017-ben, és a gyakorlatban alkalmazható módszereket, hasznos
ajánlásokat mutat be hazai példákon keresztül. Igen érdekes összefüggésekre mutat rá a bűnmegelőzés és az épített környezet viszonyában. A könyvből
7000 példány készült el nyomtatásban. Ezeket a bűnmegelőzéssel foglalkozó
szakemberekhez és az önkormányzatokhoz juttatja el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, de a kiadvány pdf-formátumban is elérhető a Lechner Tudásközpont honlapján, ahonnan a téma iránt érdeklődők szabadon letölthetik.
Szerző: Kara László
Felelős kiadó: Lechner Nonprofit Kft., 2017.
Kommentár a büntetőeljárási törvényhez
Kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez; 1. és 2. kötet
Szerkesztő(k): Prof. dr. habil. Polt Péter, dr. Miskolczi Barna, dr. Vida József,
dr. Karner Zsanett
Szerzők: dr. Békés Ádám PhD, Prof. dr. habil. Blaskó Béla CSc., dr. Bodony
István, dr. Busch Balázs, dr. Demeter Zsuzsanna, dr. habil. Elek Balázs, Prof.
dr. habil. Herke Csongor DSc, dr. Ibolya Tibor, dr. Jancsó Gábor, dr. Karner
Zsanett, dr. Kunyák Gergely, dr. Megyeri Gábor, dr. Miskolczi Barna, Prof.
dr. habil. Polt Péter, dr. Sódor István, dr. Szathmáry Zoltán, dr. Szentmihályi-Soós Viktória, dr. Tisza-Papp Judit, dr. Vass Péter, dr. Vida József.
Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.
Kiadás dátuma: 2019.
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A büntetőjogi reform záró akkordjaként megalkotott új büntetőeljárási törvényt az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, s a köztársasági elnök
2017. évi XC. törvényként (a továbbiakban: Be.) hirdette ki. A Be. 2018. július 1-jén lépett hatályba.
A Prof. dr. Polt Péter főszerkesztő nevével fémjelzett Be. kommentárt az
teszi egyedülállóvá, hogy a szerzői valamennyien olyan kiváló büntetőjogászok, akik a törvény megalkotásában az igazságügyi miniszter által felkért
szakértőként, a Szakértői Testület tagjaként, kodifikátorként vagy valamely
jogi hivatásrend képviselőjeként aktív és közvetlen módon vettek részt, ami
a leghitelesebb interpretációját teszi lehetővé a jogalkotói szándéknak. Ez hatékony segítséget nyújthat a jogalkalmazók számára abban, hogy megtalálják
a megfelelő, alapos magyarázatot az ismert, illetőleg az új jogintézmények
alkalmazásához. A szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás és az irányadónak tekintett joggyakorlat ismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, különös tekintettel az Emberi Jogok
Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.
FOLYÓIRATOK
Magyar Bűnüldöző 2019/1-2.
Jubileumi kiadás.
A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata.
A lap olyan írásokat közöl, amelyek a bűnüldözési szakterület problémáival,
a szakterületet befolyásoló jogalkotás kérdéseivel foglalkozik, és a társadalmi devianciákat, a bűnüldözés kérdéseit kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálpszichológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemzik, értékelik.
Hautzinger Zoltán: A kriminalisztikai mesterképzés jelene.
Teleki Bálint: Kriptovaluták és bűnözés – különös tekintettel a piramisjáték
szervezésére.
Angyal Miklós: Természettudományok az igazságügyi szakértés szolgálatában.
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Esély
Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 2019/3.
Gábos András – Tóth István György: Gyermekek helyzete a gazdasági válság idején és utána.
A tanulmány a pénzügyi és gazdasági válságnak a hazai gyermekszegénységre gyakorolt hatását elemezi, több ciklus figyelembevételével 2007-től
napjainkig.
Balogh Karolina – Gregorits Péter – Rácz Andrea: A gyermekvédelmi intézményrendszer működési környezetének vizsgálata a ’gyermekvédelem
mint szolgáltatás’ értelmezési keretrendszer tükrében.
A gyermekvédelmi intézményrendszer törvényben meghatározott célja, hogy
a fokozatosság figyelembevétele mellett ellátásokkal és intézkedésekkel segítse a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesülését, a szülői kötelességek
teljesülését, megelőzze és megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét.
Jelen tanulmány fókuszában a gyermekvédelem, mint szolgáltatás koncepciójának értelmezési keretrendszerébe ágyazottan a gyermekjóléti szolgáltatás
és a gyermekvédelmi szakellátás helyzetének bemutatása áll a 2017-es KSH
OSAP adatok elemzésére építve.

MÁRCIUSI ELŐZETES
Márciusi lapszámunkba tervezett cikkek:
Fibiné Babos Barbara: A büntetés-végrehajtásban megjelenő kompetenciák
jellegzetességei a személyi állomány vonatkozásában.
Farkas Johanna – Krauzer Ernő: A pszichopátia fogalma körüli diverzitás és háttere.
Faggyas Attila: A katonai és a rendvédelmi harctéri egészségügyi ellátás jogszabályi hátterének dilemmái Magyarországon.
Mátyás Szabolcs – Szabó Andrea: A modern rendőrtisztképzés kínai megoldása.
Nánási László: Hajóbaleset a Dunán 1868-ban.
Márciusi számunkban egy újabb rovattal bővítjük folyóiratunkat. Újra indítjuk a FÓRUM elnevezésű rovatot, amelyben elsőként Korinek László: A híd
című írását olvashatják.
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Könyvajánlónkban egy színvonalas, és a maga nemében unikális témát feldolgozó monográfiát mutatunk be, amelyet a Dialóg Campus Kiadó jelentetett meg. Pallo József: A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai című
átfogó történeti-jogi munkáját mutatja be a márciusi recenzió rovatunkban
Szabó Csaba.

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

ZÁRSZÓ
Reméljük hasznos információkkal és olvasmányokkal szolgáltunk hírlevelünk
februári számában is. Folyamatosan bővítjük lapunkat, és arra törekszünk, hogy
minél szélesebb körből vett témákkal szolgáljuk ki olvasóinkat. Köszönjük
eddigi visszajelzéseiket, és várjuk továbbra is javaslataikat, észrevételeiket.
						
Szerkesztőség

