
TARTALOM 

 

Beköszöntı ............................................................................................................................1 

Hautzinger Zoltán: Prológus. Határırség – 100 év a minıség jegyében ...............................3 

 

Veszélyhelyzetek és konfliktusok napjainkban..................................................................9 

Bukovics István: A katasztrófa veszélyhelyzeti indikátorok elméleti kérdései…………….11 

Szenes Zoltán: A veszélyhelyzetek kezelésének nemzetközi lehetıségei..............................27 

Deák Péter: Határok, bevándorlás, biztonsági együttmőködés .............................................35 

Sik Gotthilf: A határokon átnyúló veszélyek kezelésével kapcsolatos  
nemzetközi szabályok rendszere ...........................................................................................41 

Stauber Péter: A bel- és igazságügyi együttmőködés aktuális kérdései  
az Európai Unióban...............................................................................................................47 

Fábián Adrián: Gondolatok a „közigazgatási jogi” veszélyrıl.............................................51 

 

Határırség és határellenırzés a veszélyhelyzetek tükrében............................................59 

Sándor Vilmos: Biztonság, határbiztonság – komplexitás, kompetencia ..............................61 

Teke András: A veszélyek kezelése és a határbiztonság .......................................................65 

Kovács Gábor: A határırségi csapaterı alkalmazásának lehetıségei  
a veszélyhelyzetek elhárítása során .................................................................................... . 91 

Horpácsi Ferenc: A Határırség bevetési szerveinek lehetséges  
veszélyhelyzeti feladatai..................................................................................................... 103 

Karap Géza: A Határırség tevékenységének informatikai támogatása.............................. 109 

Zámbó Péter: Aknák és veszélyek az államhatár mentén................................................... 119 

 

Külföldi elıadók hozzászólásai ....................................................................................... 131 

Jozef Balga: A schengeni határellenırzési kódex alkalmazásával járó  
elvárások és veszélyek ....................................................................................................... 133 

Kai Skogstrom: EUPM contribution to the development of the  
                          state border police in Bosnia and Herzegovina …………….……………139 

            Az Európai Unió Rendıri Missziójának feladata  
  Bosznia-Hercegovina határırségének fejlesztésében ............................... 145 

 
Radim Žak: Brief overview of migration challenges and potential threats  



                    in chosen parts of the CIS region ................................................................... 151 
                    Migrációs kihívások és potenciális veszélyek  
                    a Független Államok Közössége régiójában .................................................. 155 

Ralf Michalsky: A Német Szövetségi Rendırség biztonsági intézkedései  
a labdarúgó világbajnokság idıszakában, különös figyelemmel a határellenırzésre ......... 159 

 

Hozzászólások a „Határellenırzés a veszélyhelyzetek tükrében”  

címő konferenciához ........................................................................................................ 169 

Boda József: Rendıri tanácsadói munka konfliktus övezetben.......................................... 171  

Sallai Orsolya: A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentısége  
és a szakmai együttmőködésének lehetıségei .................................................................... 179 

Görbe Attiláné Zán Krisztina: Még néhány gondolat a biztonságról ................................ 185 

Németh József: Hozzászólás .............................................................................................. 191 
 

English Resumes............................................................................................................... 193 
 

„Határellenırzés a veszélyhelyzetek tükrében” nemzetközi tudományos  

konferencia programja .................................................................................................... 199 
 

A Pécsi Határır Tudományos Közlemények  
korábbi számainak tartalomjegyzéke............................................................................. 203 

 
 


