
 
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 

ELNÖKSÉGÉNEK 
 

14 / 2010. (V.20.) Eln. számú 
 

H A T Á R O Z A T A 
 

A „Magyar Bűnüldöző” című tudományos – szakmai kiadvány alapításáról 
 

Az Alapszabály 28.§ l./ pontjában kapott felhatalmazás alapján –figyelemmel a 
sajtóról szóló 1986. évi II. törvényre, és végrehajtási rendeletére– az Elnökség az 
alábbi határozatot hozza:  

1.§ 
 

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete megalapítja a "MAGYAR BŰNÜLDÖZŐ" 
című időszaki lapot.  

2.§ 
 

A "Magyar Bűnüldöző" című időszaki lap a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 
tudományos - szakmai folyóirata.  

3.§1 
 

A lap tárgyköre a bűnüldözési szakterület, a bűnügyi,- rendészeti, állam- és 
jogtudományokat befolyásoló jogszabályalkotás figyelése, e területek problémáinak 
megvitatása, szakmai-tudományos vélemények bemutatása. 
 

4.§2 
 
A lapot az alapító adja ki. Felelős kiadó: Jakab György elnök.  

 
5.§2 

 
A lapot szerkeszti a Szerkesztőbizottság.  
 

6.§ 
 

A Szerkesztőbizottság tagjait a bizottság elnökének, és a felelős kiadónak javaslatára 
az Elnökség nevezi ki, és menti fel. A Szerkesztőbizottság a lap alapítóját képviselő 
Elnökségnek tartozik felelősséggel.  
 

7.§3 
Alapítói alapelvek 

 
(1)4 A 3.§-ban megfogalmazott tárgykörnek megfelelően a lap olyan írásokat közöl, 
melyek alapvetően a bűnüldözési szakterület problémáival, a szakterületet 
befolyásoló jogalkotás kérdéseivel foglalkoznak, és a társadalmi devianciákat, a 
bűnüldözés kérdéseit kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, 
rendészeti, - valamint az interdiszciplinaritás jegyében – állam- és jogtudományi 
szempontból elemzik, értékelik. 
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(2) A szerzők szakmai véleményét a lap hűen közli, azok tartalmáért teljes mértékben 
a szerző felel, ezért a közölt tanulmányokban megjelenő vélemények és 
következtetések nem feltétlenül azonosak a lapalapító véleményével.  
(3) A szerkesztőség fenntarthatja magának a jogot a cikkek lerövidítésére, a 
szükséges nyelvi, stilisztikai – formai javítások végrehajtására, de csak a szerző 
egyetértésével. A javítás a tartalmi elemeket, az eredeti mondanivalót nem érintheti, 
azt nem módosíthatja.  
(4) A kéziratokat a szerkesztőség nem köteles megőrizni, és visszaküldeni. A 
szerkesztőség alapvetően másodközlést nem vállalhat. Ettől a Szerkesztő Bizottság 
kifejezett engedélye alapján kivételes és egyedi esetben eltérhet; ez esetben az 
eredeti megjelenés helyét és idejét pontosan fel kell tüntetni.  
 

8.§5 
Szerkesztőség 

 
(1) Az 1.§-ban alapított időszaki lap szerkesztősége az Elnökségnek felelős önálló 
szervezeti egység, mely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Szerkesztőség 
postai címe és elhelyezése megegyezik az egyesület székhelyével.  
 
(2) A Szerkesztőség feladata és hatásköre az időszaki lap tartalmi, formai 
megjelenésének meghatározása, a beküldött kéziratok kezelése, a 7.§ (3) 
bekezdésében meghatározott módosítása, a lap nyomdai előkészítése, terjesztése, és 
valamennyi adminisztratív és szervezési feladat ellátása, amely az időszaki lap 
működtetésével kapcsolatos.  
 
(3) A Szerkesztőség önálló költségvetéssel nem rendelkezik, de az alapítóként eljáró 
Elnökség az egyesület költségvetésében nevesítve elkülöníthet olyan forrásokat, melyek 
felett a Szerkesztőség saját hatáskörének megfelelően rendelkezhet. A Szerkesztőség 
az alapító technikai eszközeit és infrastruktúráját használja.  
 
(4) A Szerkesztőség a  
a./ Szerkesztőbizottságból, és  
b./ munkatársakból áll.  
 
(5) A Szerkesztőbizottság elnökét (főszerkesztő), és helyettesét (főszerkesztő-helyettes) 
az Elnökség nevezi ki és menti fel, a Bizottság tagjai kinevezése a 6.§-nak megfelelően 
történik. A munkatársakat a Szerkesztőbizottság elnökének javaslatára az egyesület 
elnöke nevezi ki, és menti fel. A kinevezések határozott, vagy határozatlan időre szólnak.  
 
(6) A Szerkesztőséget a főszerkesztő vezeti, akinek kötelessége az alapítói alapelvek 
betartatása, a lap színvonalának az alapító által elvárt magas szinten tartása, a lap 
méltóságának megőrzése. Szervezi és irányítja a Szerkesztőbizottság munkáját, 
képviseli a lapot, és önállóan aláír a szerkesztőség nevében. A főszerkesztő az időszaki 
lap felelős szerkesztője.  
 
(7) A főszerkesztőt teljes jogkörrel helyettesítheti a főszerkesztő-helyettes, aki képviseli a 
lapot, és önállóan aláírhat a Szerkesztőség nevében.  
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(8) A Szerkesztőség tagjainak tiszteletdíjáról az Elnökség 2/3-os szavazati 
többséggel határoz. A leközölt cikkek szerzőinek tiszteletdíját a Szerkesztőbizottság 
javaslatára az Elnökség állapítja meg. 
 

9.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1)6 A Szerkesztőbizottság végzett munkájáról, és e határozat végrehajtásáról évente 
beszámol a Közgyűlésnek.  
 
(2)6 Az időszaki lap külső megjelenési arculatát a lapnyilvántartási kérelemben 
foglaltak szerint kell megőrizni. A lap logója megegyezik a fedőlapon elhelyezett 
„Magyar Bűnüldöző” felirattal. 
 
(3)7 E határozat elfogadása napján lép életbe. Végrehajtásáról a felelős kiadó, és a 
felelős szerkesztő gondoskodik. A határozat végrehajtását a Közgyűlés Általános és 
Ügyrendi Bizottsága esetenként ellenőrizheti.  
 
 
 
 

Jakab György s.k. 
e l n ö k 
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