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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
Egy olyan időszak mindennapjait éljük, reményeink szerint már csak rövid
ideig, amelyben mindenki máshoz hasonlóan szerkesztőségünk is az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend szabályai szerint végzi folyamatosan a munkáját, szerkeszti a folyóiratot, valamint naprakész, aktuális
eseményekről, friss hírekről tájékoztatja kedves olvasóit.
E havi mottónk egy ókori görög epigramma a Didactica Magnából, amely örökérvényűségével talán mindannyiunkat meggyőz: „Kérdezz gyakran; amit tudsz,
tartsd meg; és add tova másnak. E hárommal a tanítvány megelőzi a mestert.”
A félreértések tisztázásához és a megértéshez nélkülözhetetlen eszközünk
kell legyen a kérdezés, mégis vannak esetek, amikor keveset használjuk. Pedig az a fejlődésünk, pontosságunk és előremutató látásunk záloga. Magunknak kell kérdeznünk, magunknak kell bizonyosságra jutnunk, sőt az elért bizonyosságokat is magunknak kell mások előtt képviselnünk.
Ennek megfelelően biztosak vagyunk benne, hogy rengeteg kérdés és válasz
fogalmazódik meg olvasóinkban a megjelentetett témáinkat illetően, amelyekre remélhetően minden esetben a választ is megkapják, vagy legalább támpontot tudunk adni annak kereséséhez, egy újabb kérdés megfogalmazásához.
Ebben a hónapban megjelenő cikkeinkben több korábbi témára is visszatérünk, amelyekben a szerzők keresik a válaszokat, szélesítik ismereteinket, és
ezek olvasása során bizonyosan újabb kérdések fogalmazódnak meg bennünk.
E havi tanulmányaink között korunk égető és állandó témájaként megjelenő
terrorizmus, vándorlás és migráció visszatérő kérdéseit járják körül szerzőink. A terrorizmus fogalmi meghatározásának pontossága, a taktikai medicina
alkalmazása érdekes témákat nyújtanak olvasóinknak. A közlekedési balesetek jogi és pszichológiai oldalait vizsgálva foglal állást egy megjelenő tanulmány, amely azzal foglalkozik, hogy miként lehet elkerülni és minimalizálni
a kockázatokat. Történelmi kitekintésként a Nyitrai Rendőrkapitányságra kalandozunk, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának Közbiztonsági Tanszéke és a Pozsonyi Rendőrakadémia Rendészettudományi Tanszéke közötti jól működő kapcsolatnak köszönhetően megvalósult kutatás szakmai tapasztalatainak bemutatására vállalkoztak szerzőink.
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Könyvismertetőnk a rövidesen megjelenő Studia Doctorandorum Alumnae
2020 könyvet mutatja be részletesen. E hónapban a jelenlegi különleges jogrendben felmerülő kérdésekről készítettünk interjút dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnaggyal, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettesével A kórház-főparancsnokságtól a tranzithálózatig címmel. A válaszok alapján betekintést
nyerünk a fennálló helyzetet kezelő kórházparancsnoki rendszer működésébe.
A Magyar Honvédség kiemelkedő helytállásáról is olvashatnak interjút e
havi lapszámunkban, amelyet Mihócza Zoltán altábornagy a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökével és dr. Koller József dandártábornokkal az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokával készítettünk.
Májusban beszámoltunk a szerkesztőségünk életét kiemelten meghatározó
online térben történő megjelenésünkről. Továbbra is naprakészen, széles körben szeretnénk olvasóinkat tájékoztatni a honlapon is minden fontos, közérdeklődésre okot adó hírről és eseményről. Online megjelenésünket követően
folyamatosan fejlesztjük honlapunkat, és szerzőink részére egyre szélesebb
körben nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amelyek elősegítik a publikációk
gyors, dinamikus megjelentetését.
A júniusi könyv- és folyóiratszemle ismertetőnkben különböző tudományterületekről válogattunk könyveket és cikkeket, és ezen újdonságokkal kívánjuk kiszolgálni olvasóink érdeklődését.
Júliusi előzetesünkben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jubileumi emlékéve keretében megrendezett, A Magyar Tűzoltóság múltja, jelene, jövője című nemzetközi konferencián elhangzott előadásokból készült
tanulmányok kerülnek bemutatásra.

SZERKESZTŐSÉGÜNK LEGFRISSEBB HÍREI
Elindult az OJS 3.0 folyóiratkezelő és -szerkesztő rendszer
alkalmazása a Belügyi Szemle folyóiratnál
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Belügyi Szemle fejlesztése. A Belügyi Szemle
2020. május 15-től az Open Journal System 3.0 folyóiratkezelő és -szerkesztő rendszer alkalmazását teszi elérhetővé, amely segítségével a publikációk
megjelentetését a szerzők (adminisztrátori regisztrációt követően) a folyóirat-
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kezelő rendszer használatával tudják elvégezni. A digitális platformra történő
átállás elősegítése érdekében 2020. szeptember 15-ig e-mail beküldés formájában is biztosítjuk a szerzők részére a kéziratok beküldését. 2020. szeptember 15-től kizárólag az OJS rendszeren keresztül történik a kéziratok fogadása.
Az Open Journal Systems (OJS) nyílt forráskódú szoftver támogatja a kéziratok beküldését, a lektorálási folyamatot, az online megjelentetést és a létrejött adatok továbbadását indexelő adatbázisok, közös keresők felé az OAIPMH protokoll használatával. A szoftver alkalmazásával a Belügyi Szemle
támogatja a megjelentetésre kerülő közlemények hazai és nemzetközi ismeretségének (ezáltal hivatkozásának) erősítését a kutatók és az oktatók számára.
További részletes információk az alábbi linken olvashatók: https://belugyiszemle.hu/hu/OJS%203.0
DOI azonosítók alkalmazásának bevezetése
A Belügyi Szemle a 2020. évi 5. számától kezdődően alkalmazza a megjelentetésre kerülő közlemények egyértelmű azonosítása, és elérésük hosszútávú
biztosítása érdekében a DOI (Digital Object Identifier) azonosítók alkalmazását. Ennek érdekében a megjelentetett közleményekhez egy azonosító kerül
hozzárendelésre, amely egy központi adatbázisban kerül összekapcsolásra az
adott URL-el, ahol a közlemény teljes szövege elérhető. A Belügyi Szemle
a DOI azonosítók alkalmazásával támogatja a megjelentetett közlemények
minél szélesebb körű hazai és nemzetközi elérhetőségét, elősegítve a hivatkozási hajlandóság emelkedését. További célként került megfogalmazásra a
szerkesztőség részéről, hogy a közeljövőben a korábbi számokban megjelent
közlemények is DOI azonosítókkal kerülnek ellátásra, így biztosítva ezek
hosszútávú láthatóságát a nemzetközi indexáló szervezetek számára.
További részletes információk az alábbi linken olvashatók: https://belugyiszemle.hu/hu/-az-orcid-doi-rol
NAV-híradó
Nem ért célba a 100 milliós cipőszállítmány
A pénzügyőrök EKÁER ellenőrzést tartottak egy budapesti telephelyen, ahol
egy román kamion rakományát több kisteherautóra pakolták át. A NAV mun-
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katársai a ruhákat és cipőket szállító járművet átvizsgálták. Az ellenőrzésen
több, „Cnenal” feliratú cipőt is találtak, amin a Chanel cég logója szerepelt.
A pénzügyőrök felvették a kapcsolatot a védjegytulajdonossal, aki megállapította, hogy a lábbelik a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok.
A NAV munkatársai a 2400 pár, több mint 100 millió forintot érő hamis cipőt lefoglalták, és ismeretlen tettes ellen iparvédelmi jogok megsértése miatt
büntetőeljárást indítottak. A hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is
fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat,
hanem a vásárlókra nézve is egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredest, a NAV vámszakmai szakfőigazgatóját az ORFK dísztőrével jutalmazták a Rendőrség Napja alkalmából. Az elismerést a NAV és a rendőrség sikeres együttműködéséért, valamint az egymegállásos határellenőrzési technológia bevezetésében nyújtott segítségért
dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese adta át.
Megkülönböztetett figyelemmel és gyorsasággal kezeli az állami szervek
részére érkező védőfelszerelések, orvosi eszközök vámeljárásait a NAV azért,
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hogy – a kizárólag kifogástalan minőségű eszközök – mielőbb a védekezés
frontvonalába, a kórházakhoz, egészségügyi intézményekhez kerülhessenek.
A védekezéshez használható termékek vámkezelése során speciális, gyorsan
elvégezhető eljárást dolgozott ki a NAV.

A JÚNIUSI LAPSZÁM TARTALMÁBÓL
Éberhardt Gábor Az objektív túlterhelés rendészeti kihívásai az irreguláris
migráció kezelésében címmel elkészített tanulmánya a klasszikus és modern
migrációelméletek tanait követve, azok elemzésének felhasználásával, tudományelméleti módszertan alkalmazásával vizsgálja Magyarország schengeni
külső határain jelentkező irreguláris migrációt. Tanulmányában bemutat egy
korábban még nem rögzített migrációtipológiai elemet, amely a vándor személyazonosságának hiteles megállapításának lehetőségét vizsgálja, valamint
a migrációs túlterhelés által a magyar rendészeti szervekre gyakorolt objektív
hatásokat a 20. századi tömeges migrációs események jellemzőivel hasonlítja össze. A szerző szerint ezeket a hatásokat egy újszerű módszertannal lehet
érdemben kezelni, amelynek öt elemét mutatja be értekezésében.
Faggyas Attila A taktikai medicina helye a magyar egészségügyi ellátó rendszerben címet adta írásának, amelyben rámutat arra, hogy mivel világunk
globális biztonsági környezete folyamatosan változik, átalakul, ezért állandó alkalmazkodásra és reagálásra készteti társadalmi rendszereinket. A 2021. század fordulójának egyik kiemelt jelensége a posztmodern terrorizmus
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megjelenése. A terror katasztrófaszintű cselekményeinek valós fenyegetése
új társadalmi elvárást hozott, amely a terrortámadásokban sérült polgárok
egészségügyi ellátásának igényét veti fel. A rendvédelem, valamint az egészségügyi ágazat külön-külön nem, csak együttes erővel tud választ adni erre a
kihívásra. Együttműködésük eredményeképpen jött létre egy új határterületi
szakma, a taktikai medicina. Mivel fiatal szakterületről van szó, a szerző bemutatja és a magyar egészségügyi ellátó rendszerben elhelyezi a taktikai medicinát, annak is a magyar Terrorelhárítási Központ által nemzetközi fórumokon bemutatott, befogadott és elismert modern szemléletű változatát. Ennek
megismeréséhez szeretnénk olvasóink figyelmét felkelteni.
Pék Richárd Tamás a Terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban és a
terrorizmus egységes fogalma megalkotásának problémái című értekezésében azon égető témával foglalkozik, hogy az Európai Unióban napjainkban
az egyik legfontosabb, a belső biztonságot is veszélyeztető jelenség, egyféle politikai erőszak fajta a terrorizmus. Rövid történeti áttekintés megadását
követően teszi fel a kérdését, hogy jelenleg az Európai Unióban milyen módon van büntetőjogilag szabályozva a terrorizmus és az egységes-e, megfelelő-e? Mindezt azért, mert jelenleg a tudományos kutatások is rávilágítanak
azon problémára, hogy hiányzik a terrorizmus egységes fogalmának meghatározása, és ez számos problémát vet fel nemcsak uniós, de globális szinten
is. Erre tekintettel tanulmányában öt fejezetre bontva mutatja be a jogelméleti problémát.
Felföldi Péter – Major Róbert – Mészáros Gábor szerzők a Rendészeti képzés
és a közlekedésrendészet egyes kérdései Szlovákiában címet adták tanulmányuknak. Írásukban mindezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Közbiztonsági Tanszéke és a Pozsonyi Rendőrakadémia
Rendészettudományi Tanszéke (Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Katedra policajných vied) közötti, az elmúlt évek során jól működő informális kapcsolatok alapján készítették el. Kölcsönös konferencia-meghívások, publikációk megjelentetése, egymás intézményeibe történő látogatások
történtek, és a jövőre nézve is tervben vannak hasonló események mindkét
tanszék munkatársai részéről. Jelen tanulmányukban ezen kiváló kapcsolat
állomásaként a 2018 májusában lezajlott szakmai látogatás tapasztalatainak
rövid bemutatására vállalkoztak.
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Nándori Nikoletta Petra szintén Szlovákia területére kalandozva, választott
egy olyan témát, amelyben röviden bemutatja a Nyitrai városi rendőrkapitányság dualizmuskori megalakulásának történetét. Egy fontos történelmi
eseményünk kapcsán, az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés alaptéziseként
foglalta magába az alkotmányosság helyreállítását a kapitányság életében
zajlott akkori eseménysorozat. A tanulmány két olyan esetet mutat be, ami
ebben az időszakban történt és sajtónyilvánosságot kapott. Mindezt egykori
újságok hasábjairól gyűjtötte össze.
Juhász Anikó szerzőnk a baleset-megelőzés területére fektetve a hangsúlyt
A baleset-megelőzés jogi és pszichológiai oldalai címet adta írásának. A tanulmány széles érdeklődésre tarható számot, mivel viszonylag új pszichológiai személyiségtesztet mutat be, és akár jó és egészséges vitát is generálhat
a közlekedési szakterületen dolgozók vagy abban érintett munkatársak körében. A közlekedési balesetek ugyanis főként emberi tényezőkkel, méghozzá
a közlekedési előírások be nem tartásával függenek össze. A legtöbb ütközésnél a gépjárművezetők figyelmetlensége érhető tetten. Egyik gondolatában
azt írja a szerző: „Kultúránkban az emberi élet kioltása a legnagyobb bűn, s
ez büntetendő még akkor is, ha nem szándékosan tesszük.”
Stréhli-Klotz Georgina A vezetőnek lenni a közszolgálatban? című tanulmányában olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mire van szüksége a vezetőknek, és
milyen vezetőre van szüksége a szervezetnek? A szerző a fent említett kérdéseket járja körbe, és kiemelten fókuszál a jelenlegi vezetői attitűd bemutatására,
és az azokat érő kihívások közötti ellentétekre. A szerző a környezeti hatásokon
túl elemezi még a társadalmi változásokból és a közszolgálati rendszer fejlődéséből, feladatrendszerének változásából adódó elvárásokat is. Igyekszik választ
keresni arra is, hogy milyen szemlélet alapján érdemes meghatározni a vezetőkkel kapcsolatos elvárásokat, miközben a vezetők szempontjait is bemutatja.
Könyvismertetés
Szabó Csaba a Doktoranduszok Országos Szövetsége gondozásában az idén
immár ötödik alkalommal megjelentetésre kerülő Studia Doctorandorum
Alumnae 2020. című dupla doktori kötetről írt könyvismertetést. Az I. kötet
előszavát jegyző prof. dr. Sallai János tanszékvezető, egyetemi tanár gondolatai remekül érzékeltetik a kötet tudományos jelentőségét.
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„A könyv igazi értékét a sokszínűsége adja, amelyben jól kitapintható a szerzők egy-egy tématerületének a tudományos igényességgel való felkutatása,
megírása. A globalizált világunkban nagyon fontos, hogy egy téma kapcsán
ne csak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalmat is megismerhessük. Ebben
a szerzők élen jártak, amelyért köszönet illeti őket. Aki többet szeretne tudni
a nyelvészetről, turisztikáról, regionális tudományról, vagy akár a szolgálati
kutyákról, feltételen vegye kezébe, és ne tegye le a kötetet, mert számára biztos
nagyszerű élményt és új ismereteket nyújt. De az is vegye kezébe, aki csak be
akar pillantani a mai világ rejtelmeinek zugaiba, és tudományos mélységgel kívánja megismerni a globalizáció által kialakított világ egy-egy szegletét, terét.”
Interjú
E havi interjúnk dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnaggyal, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettesével készült A kórház-főparancsnokságtól a tranzithálózatig címmel. A téma aktuális, hisz különleges jogrendi időszakban vagyunk,
és indokolt a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) kormányrendeletben megfogalmazottak betartása a járványügyi helyzetben. A gyakorlati megvalósulásról, az esetlegesen felmerülő
problémák kezeléséről, valamint a „magyar találmányként” alkalmazott tranzithálózatról is kérdeztük az újonnan kinevezett országos kórház-főparancsnokot, akinek a kérdéseket Hornyik Zsuzsanna tette fel. A veszélyhelyzet megszűnését követően megkérjük vezérőrnagy urat, hogy egy újabb interjúban
összegezze a járványhelyzet kezelése során szerzett tapasztalatokat.
A kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyar Honvédségre is különleges feladatok hárulnak. A kialakult járványügyi helyzet kezelésének egyik főszereplője
lett a hadsereg, amely derekasan teljesít, a vírussal kapcsolatos intézkedések
terén a maximumot nyújtja. Június havi második interjúnkban Mihócza Zoltán
altábornagytól, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökétől és dr.
Koller József dandártábornoktól, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokaitól a Honvédség országos és szolnoki, helyi szintű feladatairól kérdeztük a bázison bevezetett rendszabályokról és a koronavírussal kapcsolatos eljárásrendek betartásáról, a preventív izolációs helyiségek kialakításáról,
valamint a köztereken biztosított katonai rendészeti jelenlétről. Az interjút
Hornyik Zsuzsanna készítette.
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A SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
Snow doktor járványos kartográfiája
Miközben az egész világ a koronavírus okozta járványra figyel, tanulságos
felidézni a korábbi ragályok terjedésével kapcsolatos vizsgálatokat. A 19. században még Európában is fel-felbukkant a félelmetes betegség, a kolera. Az
1854-es londoni járvány oknyomozó vizsgálatának eredményeit John Snow
angol orvos nagyhatású tematikus térképen szemléltette. Műve a korszerű
adatábrázolási módszerek mérföldköve: egyszerre kutatási eszköz és az adatok összefoglaló bemutatása, s mint ilyen, a digitális világban naponta feltűnő vizualizációk jobb megértését szolgálja.
A korabeli járványhelyzetet bemutató írás hatásosan szemlélteti a kitörésétől
a valódi probléma, a korokozóval szennyezett ívóvíz azonosításáig terjedő
időszak orvosi és egyben nyomozati munkáját a doktor szemszögéből.
Forrás: https://www.eletestudomany.hu/

Hetven éves a Schuman-terv
Hét évtizeddel ezelőtt, 1950. május 9-én jelentette be Robert Schuman, francia külügyminiszter azt a tervet, amely az Európai Unió későbbi létrejöttének
első állomása volt. A kerek évforduló alkalmából a Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete
egy nemzetközi konferencián szerette volna megvizsgálni, hogy az európai
integrációs folyamat kezdetén megfogalmazott terv, illetve az azt támogató,
többségében kereszténydemokrata politikusok öröksége mennyiben hordoz
máig releváns üzeneteket. Bár a rendezvényt a járványügyi helyzet miatt nem
lehetett megtartani, a felkért előadók többsége vállalta, hogy a témával kapcsolatos gondolatait egy rövid írásban összefoglalja, így tisztelegve Robert
Schuman kezdeményezése előtt.
„Nem több, hanem jobb Európára van szükség. Ehhez pedig erős tagállamok kellenek. Az integráció mélyítése nem lehet öncél, azt csak olyan területekre érdemes kiterjeszteni, amelyeket az EU minden tagállama elfogad.”
– olvasható Varga Judit igazságügyi miniszter bevezető gondolataiban, amelyet a hetvenedik évforduló kapcsán írt. Martonyi János volt külügyminiszter korábbi írásait is számba vevő tanulmányában összegzi az elmúlt 70 év
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integrációs tapasztalatait. Írásában megállapítja, hogy bár mindig más és más
szövegkörnyezetben, de a dilemmák az integráció előrehaladtával alapvetően
mindig ugyanazok. S miközben óv a „szuverenisták” és a „föderalisták” közötti ellentétek leegyszerűsítésétől, nagyívű áttekintést ad az Európai Unió
mai helyzetéről.
A hét évtizeddel ezelőtt lezajlott esemény kontextusát és a terv névadóját
mutatja be Georges-Henri Soutou francia történész, a Sorbonne Egyetem és
a SciencesPo emeritus professzora. Írásában Európát, mint „keresztény gyökerű civilizációs térként felfogott demokratikus berendezkedést” definiálja,
Schuman legfőbb érdemét pedig abban látja, hogy „konkrét területeken javasolt integrációt, anélkül, hogy az államok létezését kétségbe vonta volna”. A
történész szerint ez a felfogás és módszer az 1990-es évektől feladásra került.
Európa a globalizációba történő simulást választotta, elhanyagolva a gazdasági és kulturális különlegességnek védelmét.
Eric Bussière, francia professzor, a Sorbonne Egyetem Identitás, európai
civilizáció és nemzetközi kapcsolatok nevű akadémiai kutatócsoportjának
igazgatója a Schuman-terv előzményeit vázolja fel, majd a terv módszertanára hívja fel a figyelmet. A koronavírus-járvány kapcsán fellángolt európai
vitákra utalva vonja le a jövőre vonatkozó következtetéseit. Mindenekelőtt a
közösségi módszer fontosságát hangsúlyozza: „amely abban áll, hogy egyesítjük a stratégiailag alapvető fontosságúnak ítélt eszközöket és politikákat”.
Joachim Bitterlich, Helmut Kohl korábbi kül- és biztonságpolitikai tanácsadója, volt párizsi német nagykövet hosszú Európa-politikai pályafutásának
tanulságaiból kiindulva arra a következtetésre jut, hogy manapság ugyanolyan forradalmi kreativitásra van szükség Európa problémáinak megoldásában, miként Schuman idejében is. A mindenáron való „közösségiesítés” nem
vezet sehova, újra kellene definiálni a valóban közös ügyeket.
Ludger Kühnhardt professzor, a bonni ZEI (Zentrum für Europäische Integrationsforschung) vezetője a Schuman-évforduló kapcsán még mélyebbre ás,
és azt vizsgálja, hogy az európai intézményrendszer fejlődésében a jog és a
politika viszonya hogyan alakult, miképpen igazodott a kettő egymáshoz, és
ez a kölcsönhatás miképpen jelenik meg napjaink válságosnak nevezett időszakában.
Ulrich Schlie, akinek pályafutását a tudományos igényű történeti áttekintés
igénye és a nagyon is gyakorlatias politikai szempontok érvényesítése egyaránt végigkísérte, tanulmányában a mai, Brexit utáni helyzetre is utalva elemzi
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Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szerepét az európai folyamatokban,
hangsúlyozva, hogy egyetlen korábbi döntés sem megmásíthatatlan, ugyanakkor az európai integráció a jövőben csak akkor fog működni, ha az egyes
tagállamok a saját érdekeiket mindig érvényesülni látják.
Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/05/11/hetven-eves-a-schuman-terv

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
KÖNYVEK
Technológiajog – Robotjog – Cyberjog
A kötet az első olyan magyar nyelvű mű, amely átfogóan bemutatja a digitális kor jövőbe mutató jogi vonatkozásait. Konkrétan három területtel foglalkozik: a modern technológiák, a cybertér és a robotok. A cyberjog az internet
mint tér szabadságával, biztonságával kapcsolatos szabályozási kérdéseket
vizsgálja, a robotjog az önfejlesztő technológiákra vonatkozó szabályozási
elvárásokat foglalja magába.
Szerkesztők: Klein Tamás – Tóth András
Megjelenés: 2019
Kiadó: Budapest: Wolters Kluwer, 644 o.
Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/egyeb/technologia-jog-robotjog-cyberjog.p1008/YOV1766.v8245

A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban
A gyermek jogai szerencsére régóta a legfontosabb, levédettebb jogok egyike.
A gyermekvédelmi, igazságszolgáltatási eljárásokban, a kiélezett konfliktushelyzetekben különösen nagy figyelmet igényel érvényesülésük. Itt mérhető leginkább a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek váltott elhelyezése, a
gyermek véleményének meghallgatása, a véleményének tiszteletben tartása,
megfelelő tájékoztatása az őt érintő eljárásokban, határokon belüli és határokon átnyúló ügyekben.
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Milyen nehézségekkel kell megküzdenie az igazságszolgáltatásnak ezen ös�szetett, bonyolult ügyek megoldása során? Miért fontos, hogy az ilyen típusú jogvitákban komplex módon alkalmazhatók legyenek a peres eljárás szabályai és a békés megoldások? A könyv szerzője ezekre a kérdésekre keresi
a válaszokat.
Szerző: Nagy Márta
Megjelenés: 2018
Kiadó: Budapest: L’Harmattan Kiadó, 220 o.
Forrás: https://harmattan.hu/konyvek/a-gyermek-jogainak-ervenyesulese-az-igazsagszolgaltatasban/

Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve
Az MTA TK Jogtudományi Intézete és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
által szervezett, „Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve” című konferencia
előadásainak szerkesztett anyaga.
Szerkesztők: Gárdos-Orosz Fruzsina – Menyhárd Attila (szerk.)
Megjelenés: 2019
Kiadó: Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 276 o.
Forrás: https://jog.tk.mta.hu/hu/az-uj-polgari-torvenykonyv-elso-ot-eve

FOLYÓIRATOK
Magyar Tudomány 2020/05
„A bűnözés látszatra állandóan jelen van az életünkben – legalábbis a média révén. A politikusok és a kriminalitás kezelésével foglalkozó intézmények
képviselői is gyakran keltik azt a – hamis – látszatot, hogy a törvényszegések
egyszerű megoldásokkal (például több rendőr szolgálatba állításával) vis�szaszoríthatók. Ebből az átlagember számára az a következtetés vonható le,
hogy az élet- és vagyonbiztonság megfelelő oltalmazása csupán elhatározás
kérdése. Ha tehát a helyzet rosszabbodik, akkor a megfelelő döntések meghozatalában – illetőleg azok elmaradásában –, továbbá a rossz előkészítésben kell keresni az okokat. A helyzet ennél bonyolultabb, ugyanis számtalan
kutatás, erőfeszítés próbálkozott és próbálkozik ma is a bűnözés visszaszorításával.” Ezekkel a szavakkal kezdi Prof. dr. Korinek László vendégszer-

2020. JÚNIUS

15

BELÜGYI SZEMLE HÍRLEVÉL

kesztőként a Magyar Tudomány májusi tematikus számának előszavát. A
Bűnözéskontroll címet viselő kiadvány számtalan érdekes tanulmányt közöl,
nemcsak kriminológiai témában. Olvashatunk a víztudományok szerepéről
a fenntarthatóságban, a biológiai nagymolekulák szerepéről, és fiatal kutatók véleményét is megismerhetjük a hazai pályázati- és ösztöndíjrendszerről.
Forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f41565#matud_f41565

Bonum Publicum (NKE kiadvány) 2020. április
„Ebből a járványból sokat kell tanulnunk” Az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársával, Jordán Ferenccel készített interjú, 5. o.
„Valószínűleg jelentősen át kell alakítanunk életünket ahhoz, hogy jobb
esélyekkel vegyük fel a küzdelmet egy, a koronavírushoz hasonló vagy annál
súlyosabb járvány felbukkanása esetén. Ez az egyik legfontosabb tanulsága
a jelenlegi helyzetnek Jordán Ferenc hálózatkutató biológus szerint. Az MTA
Ökológiai Kutatóközpont munkatársa úgy látja, mindenképpen változtatni
kell, hiszen eddig a pénz beszélt, most a vírus diktál.”
Koronavírus és szólásszabadság vészhelyzet idején, 13.o.
„A »koronavírus elleni védekezésről« szóló törvényjavaslat, amely az Országgyűlés döntésére vár, a büntető törvénykönyv módosítását is előirányozza,
egy második rémhírterjesztési tényállás megalkotásával. A nyilvánosságban
éles vita zajlott a törvényjavaslatról az elmúlt napokban, amely jelenleg is
tart. Más elemei mellett a szólásszabadság bevezetni tervezett új korlátját is
erőteljes kritikák érték.”
Migráció a koronavírus árnyékában, 27. o.
„A szíriai kormány erőteljes fellépése Idlíb tartományban előrevetítette egy
újabb migrációs válság képét Európában, ugyanis Aszad elnök és szövetségesei igyekeznek megtisztítani a lázadóktól a területet. A tartományban hárommillióan élnek, és az offenzívát követő napokban már több mint 230 ezren menekültek el otthonaikból, majd a szíriai–török határon lévő táborokban
kerestek menedéket. A migrációs nyomás felerősödése újra nehéz helyzet elé
állíthatja a közben a koronavírus ellen is küzdő Európát.”
Forrás: https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/uni-nke hu/2020_03_BonumPublicum_06v.pdf
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Börtönügyi Szemle 2020/1. szám
A büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata negyedévente jelenik meg. Elméleti és gyakorlati tanulmányokat, kutatási beszámolókat,
nemzetközi börtönhíreket tartalmaz, amelyek segítségével bemutatja a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat.
Dúll Andrea – Várkonyi Zsolt Kristóf: Interjú Dr. Dúll Andreával a „Biztonságos börtönök – Környezetpszichológiai megfontolások” című, konferencián elhangzott előadása kapcsán.
„A börtönökben a fizikai környezet kiemelten fontos téma, hagyományosan elsősorban a biztonság és a funkcionalitás szempontjából. A stresszteli
és érzelmileg intenzív börtönkörnyezet környezetpszichológiai elemzései kimutatják, hogy a pszichoszociális értelemben támogató környezetkialakítás
egészségmegőrző szerepű mind a fogvatartottak, mind a személyzet számára.
A pszichoszociálisan támogató börtönkörnyezet (1) nem mond ellent a biztonság szempontjainak, viszont jelentős szerepe lehet abban, hogy megkönnyítse
(2) a fogvatartottak visszatérését a társadalomba és (3) fokozza a börtönben
dolgozók mentális és fizikai jóllétét.”
Mezey Barna: Adalékok a börtönarchitektúra kezdeteihez
„A börtön hosszú története azt bizonyítja, hogy berendezésében, építészeti filozófiájának alakításában két meghatározó cél dominált. Az őrzésbiztonság
és a jobbítás szempontjai különféle korokban különféle súllyal jelentek meg
az intézetek, fogvatartási helyek szerkezetének kialakításában, de mindvégig jelen voltak a szervezésben és a tervezésben. A differenciált elkülönítés,
a munkáltatás, a totális intézményi jellegből eredő ellátás, a fegyelem és az
ellenőrzés fokozott igénye mindig megkövetelte a racionális gondolkodást
az építőmesterektől, a tervezőktől, az építészektől és a büntetés-végrehajtás
szakembereitől a belső terek felhasználása kapcsán.”
Forrás: https://bv.gov.hu/sites/default/files/BvOP/Sajtoszoba/Bort%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle%202020-1.pdf
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JÚLIUSI ELŐZETES
Júliusi lapszámba tervezett cikkek:
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jubileumi emlékéve keretében megrendezett „A Magyar Tűzoltóság múltja, jelene, jövője” című nemzetközi konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmányok kerülnek
megjelentetésre júliusi számunkban
Balázs Mihály Ádám: Li-ion akkumulátoros gépjárművek tűzoltás-taktikája
Berki Imre: A magyar tűzoltóság 150 éves története
Bérczi László: A hivatásos és nem hivatásos tűzoltóságok szimbiózisa a jelenkor mentő tűzvédelmében
Hesz József: A harangtól a számítógépig, avagy a tűzjelzés és riasztás története
Fülep Zoltán: Elképzelés a jövő tűzoltóságáról a várható társadalmi és technikai változások szellemében
Németh István: Hazai gyártású, tűzoltásra használt oltójárművek fejlődése
a XVIII. századtól napjainkig
Péter András: Mérnöki módszerek a tűzvédelem tervezésében
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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
Weblap: www.belugyiszemle.hu
OJS: ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/index

ZÁRSZÓ
Reméljük ismét hasznos információkkal és olvasmányokkal szolgáltunk hírlevelünk júniusi számában is. Folyamatosan bővítjük lapunk rovatait, és arra
törekszünk, hogy minél szélesebb körben, érdekes témák feldolgozásával álljunk olvasóink rendelkezésére. Köszönjük visszajelzéseiket!
						
Szerkesztőség

