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Dr. Finszter Gézát a JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM díj ez évi díjazottjaként
köszöntjük. Ezzel a díjjal életútját, szakmai hivatástudatát, kiemelkedően eredményes hazai
és nemzetközi szerepvállalását, példaértékű munkásságát szeretnénk elismerni.
Dr. Finszter Géza 1945-ben, Budapesten született.
1968-ban szerezett diplomát summa cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán. Bírósági gyakorlat után a Belügyminisztérium Vizsgálati Osztályán dolgozott különböző
beosztásokban.
1984-től 1988-ig a Belügyi Szemle főszerkesztője, 2004-től a Rendészeti Szemle főszerkesztőhelyettese. A rendszerváltásig a BM Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet igazgatói posztját töltötte
be.
1984-ben szerezte meg az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot.
1990-től a nemzetbiztonsági szakszolgálat jogelődjének vezetője. Még ebben az esztendőben,
1990 októberétől az újjáalakuló Belügyminisztériumban főosztályvezetői beosztást nyert.
1993 és 1997 között a Rendőrtiszti Főiskola tudományos főigazgató-helyetteseként folytatott kutató
és oktató munkát.
2007-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Akadémia rendészettudományi
albizottságának megalakítója és elnöke. Ezen kívül számos szakmai-tudományos testület aktív
tagja, konferenciaprogramok szervezője, vezetője és előadója.
Kutatási területe széleskörű: kriminalisztika, rendészet (rendőrség), büntetőeljárás és
kriminálpolitika. 1999-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanít kriminalisztikát, melynek
tantárgy felelőse is. Egyetemi tanár. Sikeresen közreműködik az ELTE Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskolája munkájában. Más jogi karokon folyó doktori eljárásokban is rendszeresen részt
vesz opponensként, illetve a bíráló bizottság tagjaként.
Több jelentős nemzetközi kutatásban vett részt Phare támogatással. Kiemelendő ezek közül az
Európa Tanács „Rendőrség és az emberi jogok” c. kutatási programjában való részvétele. Az
Európa Tanács rendőri szakbizottságába hat alkalommal delegálták. Francia nyelvű előadásokat
tartott a francia belügyminisztérium rendészeti kutatóintézetének meghívására, valamint
közreműködött a nemzetközi rendőrségi etikai kódex kidolgozásában.
Több tankönyv, szakkönyv, főiskolai jegyzet szerzője, társszerzője, szakmai cikk írója. Idegen
nyelvű publikációi közül kettőt a nemzetközi tekintélyű párizsi intézet tanulmányköteteiben publikált.
Dr. Finszter Géza rendkívül magas szakmai színvonalon végzett, fáradhatatlan hazai és
nemzetközi munkásságát, valamint a rendvédelem területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő
tevékenységét szeretnénk elismerni és megköszönni a Justitia Regnorum Fundamentum díjjal.

