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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
Április havi mottónk:
„Felvetni egy jó problémát, kérdezni egy jó kérdést már a munka felét jelenti.”
(Szent-Györgyi Albert)
Áprilisi hírlevelünkben a Belügyi Szemle életében bekövetkezett jelentős változásokról számolunk be partnereinknek.
Szerkesztőségünk legfrissebb híreinek kiemelt témája egy többhónapos fejlesztés eredménye. 2020. március 20-án elindult a Belügyi Szemle hivatalos
honlapja, a www.belugyiszemle.hu weboldal. Ezzel új fejezet veszi kezdetét
a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóiratának életében. Ettől
kezdve a digitális online térben is elérhetővé válik a folyóirat adattartalma.
A másik jelentős változás, amelyről beszámolunk az a Szemle Szerkesztőbizottságában és Szakmai Tanácsadói Testületben történt személyi változásokat érinti. Március hónaptól a szakmai és a tudományos terület jeles hazai
és külföldi szaktekintélyei vesznek részt lapunk munkájában.
A szakmai és a tudományos élet rovatunkban a www.magyarorszag.hu közigazgatási és információs portál megújulásáról, valamint a családon belüli
erőszak témakörben egy új figyelemfelhívó kezdeményezésről számolunk be.
Könyv- és folyóiratszemlénkben – több érdekes tanulmány mellett – a Rendészettudományi szaklexikonról, a digitális kor hazai közigazgatási specifikumairól olvashatnak, valamint a forgalomirányító szolgáltatások szabályozása
tekintetében az algoritmusok, keresők, közösségi oldalak, és a jog szerepéről
szóló köteteket mutatjuk be az érdeklődök számára.
Májusi lapszámunk előzetesében – többek között – a prediktív rendészet, a
baleset-megelőzés jogi és pszichológiai oldalai, az intézkedéstaktika kihívásai, a terrorizmus elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban,
valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás témakörével foglalkozó tanulmányokkal, egy érdekes kötet bemutató elemzésével, egy szakmai jellegű
portréval, valamint egy közérdeklődésre számot tartó interjúval kívánjuk felkelteni olvasóink figyelmét.
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SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Elindult a Belügyi Szemle hivatalos honlapja
Korszerű arculat, naprakész tájékoztatás
2020. március 20-án elindult a www.belugyiszemle.hu honlap, a Belügyi
Szemle folyóirat modern köntösbe öltöztetett hírportálja.
Az új honlap a kor modern weboldalaihoz hasonlóan multifunkciós. A Belügyi Szemle szakmai, tudományos folyóirat minden hónapban megjelenő
lapszáma mellett további számos hasznos, érdekes tartalmat kínál a hírportálon keresztül az érdeklődők számára. Az oldalon bemutatkozik a Belügyi
Szemle Szerkesztősége, megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen történelmi
múltra tekint vissza a nyomtatott változat. Bemutatásra kerül, hogy milyen
változásokon ment keresztül a Belügyi Szemle az elmúlt közel hét évtizedben, egyben megfogalmazódtak és a küldetésnyilatkozatban összefoglalásra
kerültek releváns célok és azok a tudományos elvárások, amelyeknek meg
kíván felelni a folyóirat.
A hírportálon belül a Belügyi Szemle folyóirat főoldala is kialakításra került. Itt a további menüpont elemekkel kapcsolatosan leírt rövid szövegben a
Belügyi Szemléhez, mint folyóirathoz tartozó összes menü- és almenüpontról információ található a pontos eligazodáshoz. A főbb impresszumadatok
megadása mellett tudománymetriai információk és a Szerkesztőség küldetésnyilatkozata is olvasható.
A folyóirat főoldali, Impresszum menüpontja a szakmai, tudományos munkát segítő Szerkesztőbizottság és szakmai tanácsadó testület tagjait, valamint
az állandó lektorokat, valamint a Szerkesztőség munkatársait nevesíti. Itt található a Belügyi Szemle adatvédelmi szabályzata, az etikai kódex, az archiválási politika.
Az Elérhető tartalom menüpont alatt a nyomtatott formában megjelenő Belügyi Szemle cikkek absztraktjainak, és az újonnan létrehozott, önálló, elektronikus Belügyi Szemle plusz kiadvány számainak teljes, archivált
adattartalma található meg.
A szerzők részére külön menüpont került kialakításra, ahol többek között a
szerzői útmutatóról, a szerzői nyilatkozatról, az MTMT-ről, a MATARKA-ról

2020. ÁPRILIS

5

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

és az ORCID/DOI azonosítókról találhatnak hasznos információkat az érdeklődők.
A lektorok számára kialakított menüpont tájékoztatás nyújt a Belügyi Szemle regisztrált lektorai számára.
Az Előfizetés és Kapcsolat menüpont alatt információk találhatók a folyóirat előfizetésére és egyes példányainak megrendelésére vonatkozóan, valamint a Belügyi Szemle valamennyi elérhetősége is itt található. Mostantól
kezdve a honlapon keresztül is megrendelhető a folyóirat.
A hírportál honlap főoldalán négy információs ablak került kialakításra. Az
első ablakban a Belügyi Szemle nyomtatott folyóiratának tartalomjegyzéke,
a szerzők neve, a cikkek címe, az absztraktok, valamint a hozzájuk kapcsolódó kulcsszavak és oldalszámok olvashatók. A Hírlevél elnevezésű menüben
a legfrissebb hírlevelünk olvasható minden hónapban.
A Tudományos élet hírei tartalomban minden releváns eseményről és konferenciáról beszámolót találhat a látogató, amely a belügyi tudományterületekhez, illetve azok határ tudományterületeihez kapcsolódik, míg a Szakmai
hírek, események tartalma a szakemberek számára biztosít minden hónapban
friss beszámolókat, szakmai rendezvényekről összefoglalókat.
A hírportál oldalon lévő főmenüpontok közül a Visszhang menüpont az olvasói reflexió színtere, ahol bármely látogató megírhatja véleményét és észrevételeit. A Szavazás és a Kvíz menüpontok alatt szavazások, illetve kvízjátékok kapnak helyet. Minden hónapban újabb érdekes kérdések, kérdéssorok
találhatók majd meg, ahol az újabb ismeretek megszerzése mellett esetenként
nyeremények is felajánlásra kerülnek a kvíz több fordulóján résztvevő helyes
megfejtők részére.
A Pályázatok menüpont a belügyi tudományterületekhez és a szakmai élethez tartozó legfrissebb pályázati kiírások elérhetőségét tartalmazza, a Hasznos linkek menüpont alatt pedig a látogató számára fontosabb intézmények
online elérhetőségei kerültek elhelyezésre.
A megújult honlap a mai kornak megfelelően okostelefonokra, tabletekre
is optimalizálásra került, így bármilyen eszközön is barangolunk a www.belugyiszemle.hu oldalon, kényelmesen, az eszköznek megfelelő nézetben tudjuk megtenni azt. Az oldal kapcsolatban áll a Belügyi Szemle saját Instagram
oldalával, valamint Facebook-profiljával.
A honlap folyamatosan frissül, és hétről hétre új hírekkel és tartalmakkal
jelentkezik.
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Új szerkesztőbizottsági és szakmai tanácsadói testületi tagok
a Belügyi Szemlénél
A Belügyi Szemle Szerkesztőbizottsága összetételében jelentős változás állt
be 2020 első negyedévében. Az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi
Bizottság folyóirat-besorolási feltételrendszere szerint az „A” kategória feltételeit tartalmazó lista első pontja megköveteli, hogy a szerkesztőbizottsági
tagok minimum öt intézményből és három országból származzanak. E feltételrendszernek megfelelően a Szerkesztőbizottság összetétele 2020. március
1-jétől az alábbiak szerint változott meg.
A Szerkesztőbizottság új tagjai tudományos és szakmai tevékenységük, illetve a megjelenő tanulmányaik hazai és nemzetközi elismertsége alapján
kerültek felkérésre.
Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Felkai László
A Szerkesztőbizottság titkára: Dr. Dános Valér
A Szerkesztőbizottság tagjai:
• Prof. dr. Finszter Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
• Prof. dr. Haller József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
• Prof. dr. Herke Csongor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
• Prof. dr. Kecskés László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
• Prof. dr. Kerezsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár
• Prof. dr. Koltay András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora
• Prof. dr. Korinek László, kriminológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár
• Prof. dr. Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
• Prof. dr. Mezey Barna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
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• Prof. dr. Nyíri Sándor nyugállományú vezető ügyész, címzetes egyetemi
docens
• Prof. dr. Patyi András egyetemi tanár, kúriai bíró, tanácselnök
• Prof. dr. Polt Péter egyetemi tanár, legfőbb ügyész
• Prof. dr. Sándor István a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
• Prof. dr. Tóth Mihály a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
• Dr. Ludek Mihalek egyetemi tanár, Cseh Rendőrakadémia
• Dr. habil. Philipp Fluri ügyvezető, Genfi Biztonságpolitikai Központ
• Detlef Schröder igazgató, Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökség
• Eva Kunovská a Szlovák Rendőrtestület Akadémiájának Tudományok és
Tudományos projektek osztályának munkatársa, belügyi folyóirat ügyvezető szerkesztője
Szakmai Tanácsadó Testület
Fontos változás a Belügyi Szemle életében, hogy a Szerkesztőbizottság mellett Szakmai Tanácsadó Testület segíti a szerkesztőség munkáját. A testület
tagjai az belügyi szervek vezetői, valamint a Szemle által képviselt tudományterületek elismert szaktekintélyei.
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai:
• Bakai Kristóf pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szakfőigazgatója
• Dr. Balogh János r. altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője
• Dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója
• Dr. Frech Ágnes a Fővárosi Bíróság büntető kollégiumvezetője, az Országos Bírósági Hivatal szaktanácsadója
• Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője
• Hajdu János r. vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója
• Dr. Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke
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• Dr. Janza Frigyes Belügyminisztérium oktatási főszemlélője
• Dr. Kiss Attila r. dandártábornok, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetője
• Dr. Kiss Zoltán r. vezérőrnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója
• Láng István Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője
• Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja
• Prof. dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
• Dr. Szabó Hedvig nb. vezérőrnagy, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója
• Dr. Szabó Marcel alkotmánybíró, nemzetközi jogász
• Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ főigazgatója
• Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vezetője
• Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
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AZ ÁPRILISI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Bálint Ágnes Diána és Varga Szabolcs a Családon belüli erőszak – amikor
a férfi az áldozat című tanulmányukban egy eltérő szemszögből dolgozza
fel a családon belüli erőszak problémáját. Kutatásukban azt vizsgálják, hogy
milyen az, amikor egy férfi az áldozat, azaz a családon belül elkövetett, nők
által férfiaknak okozott bántalmazásokat tanulmányozzák. A kutatás fókusza
arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az agresszió e formája is jelen van
társadalmunkban. A nőkhöz hasonlóan a férfiak is lehetnek áldozatok és elkövetők is, s nekik is ugyanúgy joguk van a védelemre, segítségre és jogaik
érvényesítésére, mint ahogyan a nőknek.
Bezerédi Imre a Kisebbségi koordinációs munkacsoportok a rendőrség és
a roma kisebbség együttműködésének jegyében című tanulmányában bemutatja, hogy a közigazgatás részeként szolgáló rendőrség a rendszerváltást
követően ébredt rá, a közbiztonság, mint kollektív társadalmi termék előállítása nem csupán a szervezet feladata. A társadalommal folytatott együttműködés több ízben rávilágított azon fontos cselekvéssorozat szükségére, amely
közelebb vitte előbb a rendőrség állományát, majd a rendőrség közreműködésével a lakosságot is az addig szélsőséges sztereotípiáktól szenvedő kisebbségi csoportokhoz. A rendőrség kisebbségi munkacsoportjai útján mára
szorosabb és közvetlenebb kapcsolatok születtek, kommunikációs csatornák
nyíltak, és ami a legfontosabb, az együttműködés oldalai kialakulni látszanak
egy eddig szinte megoldhatatlannak vélt probléma körében.
Fenyvesi Csaba és Kodba Ferenc Az 1974-es pécsi palahegyi emberölés
kriminalisztikai fordulatai című tanulmányában egy ismeretlen tettes által
elkövetett gyilkosság részleteit mutatják be. A brutális elkövető egy 69 éves
asszonyt ölt meg a pécsi Palahegyi út egyik szerény házában. A tanulmányban a szerzők részletezik, hogy egyévi széleskörű nyomozást követően sem
sikerült felderíteni az elkövető személyét, így az eljárást megszüntették. Ám
1989-ben az új megyei bűnügyi vezető ismételten nyomozni kezdett kollegáival az ügyben. Alapos adatgyűjtésüknek köszönhetően látókörükbe került
egy hölgy, akinek személyleírása, kora, személyi körülményei hasonlóságot
mutattak a felételezett elkövető tulajdonságaival. A tanulmányban a szerzők
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rávilágítanak a korábbi és a 15 évvel későbbi nyomozások erős és gyenge
pontjaira és kriminalisztikai tanulságaira.
Sándor István A képmáshoz való jog és a sérelemdíj bírósági gyakorlatának tendenciái című tanulmányában a személyiségi jogok védelmének napjainkban betöltött jelentőségéről értekezik, figyelemmel a képmás és hangfelvétel rögzítésére és továbbítására alkalmas technológia fejlődésére, valamint
a közösségi média mindennapi szerepére. A szerző kiemeli, hogy különösen
érzékeny ez a kérdéskör olyan esetekben, amikor valaki nem kívánja a nyilvánosság számára megosztani a fényképét, de hivatásának gyakorlása folytán
mégis erre kényszerül. A tanulmányban a szerző a szolgálatot teljesítő személyek képmáshoz fűződő jogának szabályozását és joggyakorlatát is elemzi.
Könyvismertetés
Bárdos Zoltán könyvismertetésében Kondorosi Ferenc és Muhoray Árpád
Katasztrófák kora című kötetének bemutatására vállalkozik. A Bíbor Kiadó
rendhagyó emlékkötetet jelentetett meg Muhoray Árpád nyugállományú pv.
vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense 65. születésnapja tiszteletére. Rendhagyó az emlékkötet, mivel nem számos szerző
eltérő tárgyú írásait adja közre, hanem az ünnepelt és a régi barát, Kondorosi
Ferenc egyetemi tanár, jogászprofesszor kalauzolja el közösen írt könyvükben az olvasót a katasztrófák világába, az egyén szemszögéből vizsgálva a
biztonsági kihívásokat, valamint a kockázati társadalom vadhajtásait.
Portré
A portré elnevezésű rovat most először jelenik meg új folyóirati műfajként a
Belügyi Szemlében. E rovatban a belügyi, rendvédelmi szak- és tudományterületek kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereiről készített portré-jellegű írások olvashatók majd rendszeresen. Szándékunk szerint nem életrajzi
portrékat, hanem olyan szakmai jellegű portrékat kívánunk közzétenni, amelyek a portréalany szakmai eredményeiről, szakmai sikereiről szólnak. Április
havi lapszámunkban Magyarország első kinevezett női megyei rendőrfőkapitányáról, dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok asszonyról, a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéről készült portrénkat olvashatják.

2020. ÁPRILIS

11

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

Interjú
E havi lapszámunkban interjút adunk közre Sztankovics Gáborral, az Europol
Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjának műveleti csoportvezetőjével. Az Europol (Európai Rendőrségi Hivatal) az Európai Unió
bűnüldöző hatósága, amely segíti a tagállamok bűnüldöző hatóságainak munkáját. Legfőbb célja, hogy Európa biztonságosabbá váljon. Az ügynökségen
több száz bűnügyi elemző dolgozik, akik Európa legjobban képzett szakemberei közül kerülnek ki, feladatuk pedig az, hogy a rendelkezésre álló legkorszerűbb eszközökkel segítsék a tagállami hatóságok mindennapi munkáját. A
beszélgetés során arra kerestük a válaszokat, hogy miként valósul meg ez a
gyakorlatban, és milyen konkrét tevékenységet folytat a nyugat-balkáni térségben a szervezet.

A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Megújult a www.magyarorszag.hu portál
A megújult közigazgatási ügyintézési portál, a www.magyarorszag.hu segítségével az elektronikus ügyintézés egyszerűbbé és kényelmesebbé válik. A közérthetőbb tájékoztatások és áttekinthetőbb oldalszerkezet mellett az elektronikus közigazgatási szolgáltatások már mobileszközről is könnyen elérhetők.
A megújult oldalon az ügyleírások élethelyzetek szerint rendeződnek. A
főoldalról elérhetők a leggyakrabban intézett ügyek, továbbá a folyamatosan
fejlesztett, a felhasználói szokások alapján „tanított” kereső is segít abban,
hogy könnyen megtalálhatók legyenek a keresett tartalmak.
A megújuló felület új ügyintézési lehetőségeket is biztosít. Az offline, saját
gépen kitöltött ÁNYK nyomtatványok helyett most már olyan űrlapok vannak az oldalon, amelyek nem igénylik külön program telepítését, egyszerűen, online kitölthetők a böngészőből, vagy akár mobileszközön is. Jelenleg
mintegy 110 ilyen űrlap segíti az ügyintézést. Többek között lehetőség van az
első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigénylésére, a KRESZ-vizsgadíj támogatás, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának
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igénylésére, de akár fogyasztóvédelmi beadvány is küldhető a portálon keresztül. Szintén új ügyintézési lehetőséget biztosítanak a portál kisalkalmazásai. A járműszolgáltatási platform (JSZP) segítségével 13 millió lekérdezést
kezdeményeztek alig több mint egy év alatt. Több olyan személyre szabott
funkcióval is rendelkezik az új oldal, amelyek korábban nem voltak elérhetők: például a Kedvencek mappába rendezhetők a gyakori ügyek, illetve vis�szakereshetők a portálon végzett műveletek.
Mindemellett fontos újítás az is, hogy az elektronikus ügyintézésben résztvevő szervezetek, többek között a NAV, a Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium, maguk készítik és frissítik a tájékoztatókat és útmutatókat
a felhasználók kérdéseinek és visszajelzéseinek figyelembevételével.
Mára már 110 szervezet csatlakozott a szolgáltatáshoz, és megközelítőleg
900 ügyleírás található a felületen, melyek közül 750 esetében az elektronikus ügyintézésre is van lehetőség. Az oldalon található tájékoztató tartalmakat
bárki megtekintheti, az elektronikus ügyindítás és egyes szolgáltatások használata azonban bejelentkezéshez kötött. A belépés történhet Ügyfélkapuval,
telefonos azonosításra vonatkozó szolgáltatással, vagy eSzemélyi igazolván�nyal. Az új portál népszerűségét mutatja, hogy a tesztidőszak alatt az itt indított ügyintézések száma folyamatosan növekedett. Míg 2019 decemberében
csaknem 330 ezer ügyindítás történt, addig 2020 januárjában ez a szám már
majdnem 460 ezerre növekedett.

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Megrázó klipet forgattak a családon belüli erőszakról Szolnokon

KÖNYVEK

Elfojtott sikolyok címmel forgatott megrázó videoklipet a Szolnoki Rendőrkapitányság és az Üzenet Táncszínház, hogy felhívják a figyelmet a családon
belüli erőszakra. A táncosok már korábban is feldolgozták a témát színpadi
előadásukban, most azonban új köntösbe csomagolták azt. A kisfilmet 2020.
február 20-án mutatták be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon a Bűncselekmények Áldozatainak Napjához kapcsolódó sajtótájékoztatón.
Baranyiné Fodor Zsuzsa r. százados, a Szolnoki Rendőrkapitányság Megelőzési és Értékelő Alosztályának vezetője elmondta, hogy a november végén
indult „A csend a leghangosabb sikoly, halld meg!” elnevezésű egy hetes kampány idején született meg a gondolat, hogy készítsenek egy olyan videoklipet,
amit a prevenciós előadások során fel tudnak használni.

Rendészettudományi szaklexikon

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

Forrás: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/megrazo-klipet-forgattak-a-csaladon-beluli-eroszakrol-szolnokon-2208402/?fbclid=IwAR1_TbSn0AIN5Gj9TTZnE3nWneIEFMruzdm5sOuuB1hWqHQ_jCO3gVN_sXM

Szeivold Andrea, a New Step Táncstúdió vezetője hozzátette, arra törekedtek, hogy a kicsiktől a nagyokig minden korosztály szerepeljen a kisfilmben,
hiszen a családon belüli erőszak mindenkit érint. A videoklip készítői abban
bíznak, ilyen formában több emberhez eljut majd az üzenet.

A Rendészettudományi szaklexikon arra vállalkozik, hogy a múlt, a jelen és
a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye a szakterület iránt
érdeklődők számára. A szaklexikont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói és a felkért rendészeti szakemberek a Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és Történeti Kutatóműhely keretében készítették el. A szaklexikon szerkesztésének előkészületei 2016 őszén kezdődtek
meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program projekt keretében. A háromezret meghaladó számú szócikk elkészítésében több
mint száz oktató és közel hatvan rendészeti szakértő vett részt, a lektorálást
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pedig az adott témában elismert rendészettudományi szaktekintélyek vállalták. A mű hiánypótló a rendészettudomány és a rendészet művelői és alkalmazói számára.
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói
már régóta tervezték egy, a rendészeti és rendészettudományi fogalmakat ös�szefoglaló kiadvány elkészítését. Az idő és lehetőség 2016-ra érett meg ahhoz, hogy a kormányzat által a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program (KÖFOP) projekt keretében és pénzügyi támogatásával
megkezdődhessen az alkotómunka.
Az RTK-n Sallai János rendőr ezredes vezetésével megalakult a Karvasy
Ágoston Kutatóműhely, amelynek egyik céljaként megfogalmazták, hogy
2018 végére a felkért szaktekintélyek bevonásával elkészítenek egy olyan
szaklexikont, amely kitölti az ezen a területen meglévő űrt. A szaknyelv, a
speciális fogalmak és kifejezések tisztázása nemcsak a tudomány művelői
számára fontos, hanem valamennyi szakember felelőssége is, ezért a kidolgozó munkába bevontuk a széles értelemben vett rendészeti ágazat szakértőit és a rendvédelmi szervek képviselőit szerzőként, szerkesztőként, illetve
lektorként egyaránt. Természetesen voltak már ilyen irányú próbálkozások,
ahogy erről az előszóban olvashattak is. A Magyar Rendészettudományi Társaság 2008-banki is adott egy rendészettudományi szószedetet, amely azonban csak 2189 szócikket tartalmazott, és egy kis létszámú csoport bátor próbálkozása volt. Azonban az a kiadvány nem volt szakmailag lektorálva, egy
szűkebb alkotógárda műve volt, és nem tartalmazta a szócikkek angol nyelvű
megfelelőjét sem. Már akkor megfogalmazódott az igény egy sokkal összetettebb és a kor színvonalának megfelelő szaklexikon iránt. Az akkor elkezdődött munka folytatásaként a rendészeti szakemberek, kutatók, oktatók és
az érdeklődők kezükben tarthatják ma ezt a kiadványt.
Fontos, hogy elkészült a Rendészettudományi szaklexikon, mert jelenleg
a szaknyelv értelmezésében, használatában különböző állásfoglalások, álláspontok és vélemények ütköznek. A fogalmi eltérések következménye a
tartalmi tisztázatlanság, amely az oktatásban, a kutatásban és a gyakorlati
munkában is megnehezíti az egységes értelmezést, az információk cseréjét, valamint a szakmai és tudományos vitákat. Tudatában vagyunk természetesen annak is, hogy a rohamosan változó és globalizálódó világunkban a szaklexikon szócikkei rövid időn belül elavulhatnak, időszerűtlenné
válhatnak, tehát folytatni kell majd a kutatói és kidolgozói tevékenységet,
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valamint időről időre frissíteni kell a tartalmát. Ugyanakkor a szakkiadvány
hozzájárul a ma még fiatal rendészettudomány megerősödéséhez, ismertebbé válásához. A szerkesztőbizottság bízik abban, hogy az eltelt két évben
befektetett rengeteg energia meghozza a gyümölcsét, és akik kézbe veszik
a szaklexikont, hasznosan tudják majd alkalmazni.” – írta Boda József, a
szaklexikon főszerkesztője.
Főszerkesztő: Boda József
Megjelenés: 2019
Kiadó: Budapest: Dialóg Campus, 692.
Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog –
A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása
Ez a tanulmánykötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán 2015-ben elnyert, Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései című kutatás eredményeit foglalja össze. A kutatás olyan
időszakban zajlott, amikor mind a digitális kommunikációs környezet, mind
annak jogi keretei alapvető változásokon mentek át. A 2015-ös Brexit-kampánnyal és a 2016-os amerikai elnökválasztási kampánnyal lezárult az a korszak, amiben a forgalomirányító szolgáltatások nagyrészt a digitális környezet pozitív szereplői voltak, innovatív megoldásokkal, amelyek segítenek a
felhasználóknak eligazodni az információtengerben. A Trump-kampány után
a közösségi médiában terjedő dezinformáció a legfontosabb közéleti témák
közé emelkedett. A dezinformáció problémájában egyszerre tükröződik a közösségimédia-szolgáltatók globális kvázi-monopolhelyzete, az e szolgáltatóknál összegyűlő személyes adatok mennyiségéből és minőségéből adódó
számos magán- és közéleti kockázat, a gyűlölködéssel és a valótlan információkkal szembeni jogi eszközök erőtlensége, a közösségimédia-szolgáltatók
(magán)szabályozási gyakorlatának hiányosságai, valamint a médiaműveltség hiányosságai. A 2015 óta eltelt időszakban állami és európai szinten egyaránt újabb és újabb szabályozási kísérletek indultak, amelyek hatékonysága
egyelőre igen kérdéses, és az eddigi tapasztalatok alapján nem is ítélhető meg.
Az európai kreatív ipar szereplői és az Európai Unió döntéshozói abban azonban biztosan egy oldalon állnak, hogy a digitális médiapiac amerikai székhelyű óriásainak hatalmát az európai kultúra fenntarthatóságának és az európai
nyilvánosság demokratikus jellegének megőrzése érdekében meg kell törni.
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Szerzők: Bencze Mátyás, Bódi Jenő, Nagy Krisztina, Pataki Gábor, Polyák
Gábor, Specht Hedvig, Szalay Klára, Szőke Gergely László, Ződi Zsolt
Szerkesztő: Polyák Gábor
Megjelenés: 2020
Kiadó: Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 303.
A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai
A kötet szerzői kísérletet tesznek a közigazgatás szerepének megtalálására a digitális ökoszisztémában, ahol például a nyílt kormányzás vagy akár a
tudáskormányzás egyre hihetőbb és valóságosabb elváráshalmazt támaszt.
Vizsgálják – többek között – ennek szabályozási hátterét, az új média térhódításának ügyféloldali és hivatali oldali következményeit, az e-közigazgatás
hazai építőköveit, illetve az e-közigazgatás legnagyobb (technológiai, jogi,
szervezeti, gazdasági) kihívásait.
Szerzők: Budai Balázs, Gerencsér Balázs Szabolcs, Veszprémi Bernadett
Megjelenés: 2018
Kiadó: Budapest: Dialóg Campus, 448.
FOLYÓIRATOK
Ügyészek lapja 2019. 4–5. szám
Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesületének 1993 óta rendszeresen, két havonta megjelenő folyóirata.
Mezei Kitti: A kiberbűnözés szabályozási kihívásai a büntetőjogban.
Nem túlzás azt állítani, hogy a technológiai innováció mindannyiunk életét
érinti. Ez a dinamikus fejlődés a jogrendszert is folyamatos kihívások elé állítja, ezért szükséges, hogy az új technikai újításokkal kapcsolatban felmerülő
jogi kérdésekre, problémákra reflektálni tudjunk. A gyors ütemű informatikai fejlődésnek a nyilvánvaló előnyei mellett megvannak a maga veszélyei is,
hiszen lehetőséget teremt a bűnözés eddig ismeretlen formái számára. Éppen
ezért a kiberbűnözés jelenti napjaink egyik legnagyobb kihívását. A kibertér
(cyberspace) fogalmát először William Gibson amerikai író fogalmazta meg
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az 1984-ben megjelent Neuromancer című regényében, amikor elnevezést
keresett a globális számítógépes hálózatra, amely összeköti az embereket, a
számítógépeket és az információforrásokat. A tanulmányban a szerző az informatikai bűnözést és kiberbűnözést, mint szinonim fogalmakat használja
és értelmezi, mint elfogadott szakirodalomi elnevezéseket. Bemutatja a kiberbűncselekmények hazai szabályozását, valamint az információs rendszer
elleni bűncselekmények jogi hátterét.
Védelem és Tudomány 2020. évi 1. szám
Elektronikusan megjelenő tudományos folyóirat, amely a lakosság, az ipar,
valamint környezetünk megelőző és aktív védelemével (katasztrófavédelem,
tűzvédelem, iparbiztonság, polgári védelem) foglalkozó tudományos értekezéseket és tanulmányokat kíván közzétenni az olvasó számára. Ezen tudományos eredményeket ajánlja a szakemberek figyelmébe, egyben e szakterület
tudományos eredményeinek közzétételére és ezek ösztönzésére vállalkozik.
Balatonyi László: Differenciált árvízvédelem fundamentális jogi aspektusai. Differenciálás vagy diszkrimináció?
Napjaink változó természeti, időjárási jelenségei és ennek következményeként az ebből adódó egyre magasabb szinteken levonuló árvizek egyértelműen felhívják a figyelmet az árvízvédelem társadalomra kifejtett hatásaira, az
árvízvédelmi fejlesztések jogpolitikai fontosságára, továbbá az árvíz elleni
védekezés jogi szempontú kérdéskörére. Ugyanakkor – nagy hangsúlyt fektetve különös kitekintéssel egy ekkora szabású feladat elvégzéséhez szükséges
anyagi források mértékére és a társadalmi közérdekre – megállapítható, hogy
az árvízvédelemhez szükséges fejlesztések csak egy bizonyos szintig teljesíthetők a gyakorlatban, ezt meghaladóan differenciált árvízvédelmi megoldások alkalmazásával lehetne megoldást találni az árvízi kockázat optimalizált csökkentésére. A szerző tanulmányában kifejti, hogy Magyarországon a
továbbfejlesztett differenciált árvízvédelemi fejlesztési koncepció még csak
kezdetleges formában van jelen, azonban már egyértelműen felmerült igényként a jogalkotónál, hogy az árvízvédelmi rendszer országos szinten a jogszabályoknak megfelelően teljesen kiépítésre kerüljön, melynek jogpolitikai
céljában nagy szerepet kapna a költségtakarékosság, illetve az igényekhez
igazodó vízkár elleni védelem.
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Magyar Rendészet 2019. évi 2–3. szám
A Magyar Rendészet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos folyóirata. Hasonlóan a többi egyetemi folyóirathoz 2019-től már évente négy lapszámmal jelenik meg. Elsősorban a rendészettudomány területéről fogad be és jelentet meg tudományos értekezéseket.
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Lengyel Tibor: A ne bis in idem elv gyakorlati érvényesülésének korlátai
Magyarországon az igazgatási és a büntetőjogi szankciók tükrében
Felföldi Péter – Major Róbert – Mészáros Gábor: Rendészeti képzés és a
közlekedésrendészet egyes kérdései Szlovákiában
Pék Richárd Tamás: Terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban és
a terrorizmus egységes fogalma megalkotásának problémái

Szabó László András: Magánbiztonsági tevékenység a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet szempontjából
A tanulmányban a szerző egy olyan, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet értelmez és vizsgál, amelyben a magánbiztonságnak, a vagyonvédelmi iparágnak nincs törvényben előírt feladata. „Menekültek nem tartózkodnak Magyarország területén, úgy mint azt 2015-ben tapasztaltuk. Ennek
az állapotnak a jövőbeni lehetősége nem kizárható. Az állami szervezetek a
határőrizetből eredő folyamatos létszámhiány miatt partnereket keresnek.”
– fogalmazza meg bevezetőjében a szerző. Ezzel összefüggésben a szerző a
magánbiztonság feladatait dimenziók szerint elemzi, mindezt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet szempontjából megvilágítva.

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

MÁJUSI ELŐZETES

ZÁRSZÓ

A májusi lapszámba tervezett cikkek:

Köszönjük eddigi előremutató és hasznos visszajelzéseiket és javaslataikat,
amelyeket várunk továbbra is Szerkesztőségünkbe. Tartson velünk áprilisban
is, hasznos időtöltést és jó olvasást kívánunk!
						
Szerkesztőség

Farkas Ádám: Gondolatok a koronavírus-járvány és a védelmi, biztonsági
szabályozás kölcsönhatásairól
Harmati Barbara – Szabó Imre: A prediktív rendészet és az automatizált
igazságszolgáltatás
Juhász Anikó: A baleset-megelőzés jogi és pszichológiai oldalai
Mátés Gábor: Gondolatok az intézkedéstaktikáról
Hegedűs Ákos: Gyermekközpontú igazságszolgáltatás
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