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A rendezvény címe 
Az alakulóban lévő rendészettudomány fejlődése 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 

kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  

workshop, filmvetítés stb.) 

nemzetközi tudományos konferencia 

Tudományterület 
állam- és jogtudomány 

A rendezvény időpontja 
2021. november 4. csütörtök, 08.00-13.00 

 

A rendezvény helyszíne 
NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

Szervező intézmény(ek) 
NKE Rendészettudományi Kar  

Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Dr. Balla Zoltán  

Balla.Zoltan@uni-nke.hu 

06-30-9332-745 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/rendeszettudomany_fejlodese 

 

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

A nemzetközi konferencia szervezését többek között az 

indokolja, hogy a rendészet tudományterületté válásának 

folyamatát meggyorsítsuk, a tárgybeli matériának tudományos 

fogalomrendszerét alakítsuk, szintetizáljuk. A rendészet tézis 

és antitézis elemei lassan megkívánják a szintetizálást például 

az elnevezésében, jogi tárgyában, eszközrendszerében. 

A konferencia lehetőséget ad a szlovák rendészet egyes 

problémáinak megismerésére, a szlovák rendészeti kutatások 

eredményeinek összehasonlítására a magyaréval. Ehhez 

szervesen kapcsolódik az egyik előadónak a rendészet 

nemzetközi kérdéseiről szóló előadása. A konferencia nem 

titkolt további célja a Rendészettudományi Kar rendészet 

elméleti oktatásának háttéranyagot adni. Az előadók a 

rendészet kutatóinak legismertebb képviselői közül kerültek 

kiválasztásra. 

 

Program:  

07.45–08.00 Regisztráció 

08.00–08.20 Köszöntő, megnyitó  

Elnök: Dr. Janza Frigyes, társelnök: Dr. Balla Zoltán 

08.20–08.40 Dr. Patyi András: Rendészet, közigazgatás, bírói 

jogvédelem 

08.40–09.00 Dr. Szikinger István: A rendészet egyes 

nemzetközi kérdései 

09.00–09.20 Dr. Balla Zoltán: Az alakulóban lévő 

rendészettudomány 

09.20–09.40 Dr. Sallai János: A magyar rendészet 

megszületése 
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09.40–10.00 Dr. Josef Balga: A szlovák rendészettudomány 

egyes kérdései 

10.00–10.30 kávészünet 

10.30–10.50 Dr. Finszter Géza: A jó rendészet 

10.50–11.10 Dr. Ladislav Igenyes: A személy- és 

vagyonvédelem sajátosságai a szlovák rendészetben 

11.10–11.30 Dr. Christian László: A helyi közösségek szerepe 

a közbiztonság megteremtésében 

11.30-11.50 Dr. Hautzinger Zoltán: A rendészettudomány 

lehetséges határterületei 

11.50–12.10 Dr. Tibor Kovacs: A szlovák rendőrség 

járőrszolgálati tevékenységének eredményességi 

összehasonlító vizsgálata 1989 előtt és után 

12.10–12.30 Dr. Buzás Gábor: A közrend és a közbiztonság – 

mint a rendészet alapfogalmai – történelmi távlatokban. 

12.30–13.00 Észrevételek az előadásokra, vita, zárás 

 

 

 

 

 

 

 

 


