Szerkesztői köszöntő
A Magyar Rendészet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
szakmai folyóirata. A periodika elsődleges célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele,
valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok,
kellő nyitottsággal a többi tudományterületről kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.
Folyóiratunk az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának besorolása
szerint „B” kategóriás lap, amely évente négy számmal jelenik meg. Szerkesztőségünk az NKE Rendészettudományi Karán működik, kiadója a Ludovika Egyetemi Kiadó. Dr. Christián László r. ezredes habilitált egyetemi docens főszerkesztő
munkáját a szerkesztőség titkára, Dr. Németh Zsolt PhD ny. r. ezredes egyetemi
docens, korábbi főszerkesztő, valamint Lippai Zsolt r. alezredes mesteroktató támogatják.
Lapszámaink is jól tükrözik törekvéseinket, hiszen a publikált tudományos
közlemények a rendészet elméleti és gyakorlati világának sokoldalú, alapos és hiteles elemzését adják, amelyben kiemelkedő szerepe van lektorainknak, akik ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget a szerkesztőség felkérésének és végzik felelősségteljes munkájukat, garantálva a megjelenő közlemények megfelelését a magas
szintű elvárásoknak.
Lapszámaink előállítása – kéziratok befogadása, lektorok felkérése, korrektúrák kezelése – 2018 óta az Open Journal System (OJS) online elektronikus folyóiratkezelő rendszerében valósul meg, ahol a szerzők, lektorok és a szerkesztők
valamennyi munkafázisa visszamenőlegesen is nyomon követhető. 
2020-ban
kiadványunk borítója megváltozott, színesebb és informatívabb lett, illeszkedve
az Egyetem megújult arculatához. Továbbá valamennyi szerzőnk és lektorunk részére egy-egy nyomtatásban is megjelenő tiszteletpéldánnyal tudunk kedveskedni.
Online terjesztési listánk kibővítésével, lapszámaink elektronikus elérhetőségéről, a publikálási lehetőségről folyamatosan, már a lapszámaink megjelenésekor
értesítjük a rendészeti szervek országos és területi vezetőit. Az online lapszámainkra történő figyelemfelhívással közel hetvenezer egyenruhás, a rendészetben
érintett kollégánkat tudjuk – vezetőik közreműködésével – megszólítani, amivel
azt szeretnénk elérni, hogy a rendészeti praxis számára is hasznosuljanak szerzőink értékes gondolatai.
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A jelen lapszámunk margójára
Folyóiratunkban, jellegének megfelelően, a rendészettudomány és a bűnügyi tudományok sokszínűségét érzékeltetik és elemzik a most közzétett tanulmányok szerzői.
Czenczer Orsolya és Bottyán Sándor a mesterséges intelligencia büntetés-végrehajtásban történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálja, rámutatva arra, hogy a mindennapi
életünk részévé váló mesterséges intelligencia használata, annak hasznossága mellett
legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyit megold.
Lippai Zsolt a büntetés-végrehajtási szervezet fegyveres biztonsági őrségét mutatja
be, egy olyan sajátos fegyveres szervezetet, amely sem a rendészeti szervekhez, sem
pedig a honvédséghez nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus
és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét.
Fenyvesi Csaba kiváló kriminalista és eljárásjogász, a felismerési kísérletet hasonlítja össze más bizonyítási cselekményekkel, bemutatva, hogy a felismerésre bemutatás elhibázása a justizmord veszélyét hordozza magában, ezért megelőzése érdekében
fontos e bizonyítási metódus vizsgálata, összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel.
Domokos Tibor a migrációs európai válsághelyzet újabb fejleményeit elemzi, bizonyítva, hogy a migráció kulturális, vallási, politikai és jogi teherként nehezedik az Európai Unió tagállamaira, ugyanakkor a bevándorlókhoz fűzött integrációs törekvések
csak részben sikeresek.
Fórizs Sándor a szomszédos Ausztria bűnügyi helyzetét vázolja bűnügyi statisztikájuk alapján, amelynek során az olvasó fontos tényeket ismerhet meg az osztrák
rendőrség felépítésével és működésével, valamint a mostanában bevezetett új intézkedésekkel kapcsolatban.
Kovács István és Torma Albert a hazai bűnszervezetek 9
 0-esévekbeli utcai leszámolásainak egy mozzanatán keresztül a korabeli Magyarország bizonytalanságokkal
terhelt közbiztonságát mutatja be a hazai szervezett bűnözés térhódításának időszakában.
Ürmösné Simon Gabriella szerint a nyelvhasználat változatossága, sokszínűsége
napjaink ténye, veszélye és haszna egyaránt figyelemre méltó. A két- vagy többnyelvűség az egyetemi oktatásunk számára is kihívás, de az ennek nyomán kialakuló identitás természetének ismerete a bűnüldözési profilalkotáshoz is hasznos lehet.
Bertalan Dávid a 2001. szeptember 11-iNew York-iterrortámadást követően megváltozott biztonsági környezetről ír, tárgyalva a hazai és nemzetközi biztonsági környezetet formáló jelenségeket és fenyegetéseket. Újfajta vezetéselméleti módszereket
és azokhoz kapcsolódó alapelveket ismertet, amelyek segíthetnek a dinamikusan változó viszonyok közötti szervezetvezetésben.
A rendőrőrs a magyar rendőrség legfontosabb alapegysége, ennek ellenére működésük méltatlanul mellőzött témakör a rendészettudomány művelőinek körében, miközben az országot behálózó rendőrőrsök tevékenységének szabályozását áttekintve
számos ellentmondásra és hiányra bukkanhatunk, Papp Dávid írása erre világít rá.
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A személy- és vagyonőrök szerepe a magánbiztonságban, közös, szubjektív biztonság
érzetünk megteremtésében és fenntartásában vitathatatlan, ezért az alapképzésüket
követően is szükség van ismereteik folyamatos bővítésére és frissítésére. Ennek érdekében állította össze a szerző, Szabó Anikó a Személy- és Vagyonőrök Objektumspecifikus Fejlesztési Tervét, amelyhez a társszerző, Kovács Éva kommunikációs modult,
feladatorientált felkészítési módszert dolgozott ki.
Nándori Nikoletta Petra tollából a rendőri erények fontosságáról olvashatunk
a rendészet klasszikus alakja, Concha Győző munkássága kapcsán. Olyan, az állami
és társadalmi berendezkedéstől független elemek felkutatása a szerző célja, amelyek
a rendőr végrehajtói munkájában ma is meghatározó jelentőségűek.
A terrorizmus címszó alatt az iszlámterrorizmus veszélyének pszichológiai és szociálpszichológiai vetületét kapja az olvasó. Maslow szükségletpiramisa felől indít
a szerző, Murányi József Ignác, majd kitér a terrorizmus ellenében aktiválható elhárító mechanizmusokra a szociálpszichológia nézőpontjából, és rövid jellemzést ad
a dzsihád eszméjéről, illetve a terrorizmus közös pszichológiai motívumairól, de szóba
hozza a média szerepét is.
Végül pedig gazdag könyvismertetés rovatunkat ajánljuk a tisztelt olvasó figyelmébe, amelyben karunk kiváló szerzői mellett kiemelhetjük Beer Miklós ny. váci megyéspüspök, illetve Korinek László akadémikus szerzői megjelenését.
Rendkívül tartalmas lapszámunkhoz jó olvasást kívánunk!
Budapest, 2
 021. szeptember 3.
Tisztelettel:
Dr. habil. Christián László r. ezredes
oktatási rektorhelyettes
főszerkesztő
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