
 

A Magyar Rendészettudományi Társaság  

I. Nemzetközi Bűnözésföldrajzi Konferenciája 
 

változó idők, változó bűncselekmények –  

a bűnözésföldrajz kínálta újszerű bűnüldözés lehetőségei  
 

 

 

A konferencia ideje: 2020. december 10. 13:00-14:45 

 

 

 

PROGRAM: 

 

13:00 – 13:10   Megnyitó, programismertetés 

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy, egyetemi adjunktus (levezető elnök) 

 

13:10 – 13:20   Köszöntő 

Prof. Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., tanszékvezető egyetemi tanár, az 

MRTT elnöke 

 

Csatlakozási link (CTRL+kattintás): 

 

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 

___________________________________________________________________________ 

 

I. szekció: angol nyelvű előadások szekciója 
(szekcióvezető: Dr. Sivadó Máté) sivado.mate@uni-nke.hu 

 

13:20 – 13:35  Mátyás Szabolcs r. őrnagy, egyetemi adjunktus (NKE RTK) 

Organised crime and criminal geography 

 

13:35 – 13:50 Mészáros Edina Lilla Ph.D. egyetemi adjunktus (Nagyváradi 

Egyetem) 

The EU’s conditionality principle and the importance of enhancing 

cross-border cooperation in the fight against organized crime at the 

EU’s Eastern border 

 

13:50 – 14:05  Pődör Andrea Ph.D. egyetemi docens (Óbudai Egyetem)  

Measuring fear of crime implemeting GIS 

 

14:05 – 14:20  Piskóti-Kovács Zsuzsa Ph.D. egyetemi adjunktus (Eszterházy 

Károly Egyetem)  

New method to measure crime: shifting the focus from simple counting 

to weighting 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1YTUyYWUtNGMzZi00ZjcwLThhNWYtNGRjYTg0NzhiYjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2262d135ee-c0e6-44d6-a319-1c4c508d0cbb%22%7d


14:20 – 14:35 Igényes László Ph.D. egytemi adjunktus (Pozsonyi Rendőr 

Akadémia) 

Spatial analysis of crime in the Slovak Republic 

 

Csatlakozási link (CTRL+kattintás): 

 

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 

 

II. szekció: Bűnözésföldrajz és közrendvédelem  
(szekcióvezető: Dr. Tihanyi Miklós) 

 

13:20 – 13:35  Dr. Tihanyi Miklós Ph.D. r. őrnagy, egyetemi adjunktus (NKE RTK) 

A közrendvédelmi szervek területi struktúrájának kialakulása 

 

13:35 – 13:50  Felföldi Péter mesteroktató (NKE RTK) 

Kerékpáros balesetek térbeli eloszlásának változása Budapest 

belvárosában 

 

13:50 – 14:05  Papp Dávid r. őrnagy, mesteroktató (NKE RTK)   

A szolgálattervezés és szervezés földrajzi tényező 

 

14:05 – 14:20  Suhajda Attila doktorandusz (NKE KDI) 

Földrajzi tényezők a hatása a rendvédelmi munkára Németországban 

 

Csatlakozási link (CTRL+kattintás): 

 

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 

 

 

III. szekció: A bűnözésföldrajz kriminológiai, kriminalisztikai és  

társadalmi aspektusai  
(szekcióvezető: Dr. Vári Vince) 

 

13:20 – 13:35  Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár (NKE RTK)  

A kriminálgeográfia története 

 

13:35 – 13:50  Dr. Vári Vince Ph.D. r. alezredes, egyetemi adjunktus (NKE RTK)   

A bűnözésföldrajzi változók szerepe a rendőrség szervezeti 

hatékonyságának mérésében 

 

13:50 – 14:05  Szabó László András doktorandusz (NKE KDI) 

A bűnözésföldrajz kutatási módszere az illegális ember szállítás 

vizsgálatában 

 

14:05 – 14:20  Androvicz Gábor doktorandusz (NKE RDI, Rendőrmúzeum) 

A budapesti rendőri őrszemélyzet szolgálati elhelyezése és 

lakáskörülményei 1881-től az 1930-as évekig 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGViZWMwNjktZWM1ZC00YjU2LTk3OGMtNGNhY2UxZDAwNzg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2262d135ee-c0e6-44d6-a319-1c4c508d0cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UwMzAzNjUtM2E4NC00OWY5LThiMDctZTAzZTIwZmUxNWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2262d135ee-c0e6-44d6-a319-1c4c508d0cbb%22%7d


14:20 – 14:35  Dr. Sivadó Máté Ph.D. r. őrnagy, adjunktus (NKE RTK) 

A drogfogyasztás alapvető mintázatai a világ egyes tájaink, és a 

különbözőségek lehetséges okai 

 

Csatlakozási link (CTRL+kattintás): 

 

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 

 

14:35-14:45   Zárszó 

Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár 

 

Csatlakozási link (CTRL+kattintás): 

 

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz 

 

 

A konferencia a Microsoft Teams rendszeren keresztül lesz lebonyolítva. A konferenciához a 

megadott linkek segítségével tud majd csatlakozni.   

 

Kérjük, hogy a kezdés előtt legalább 10 perccel csatlakozzon a konferenciához. 

 

 

 

Szervezőbizottság: 

Prof. Dr. Sallai János (sallai.janos@uni-nke.hu) 

Dr. Mátyás Szabolcs (matyas.szabolcs@uni-nke.hu) 

Dr. Tihanyi Miklós (tihanyi.miklos@uni-nke.hu) 

Dr. Vári Vince (vari.vince@uni.nke.hu) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ1NTAwMTItYWRjMi00Y2E5LTg3MmMtM2M3NTQwMWQwMzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2262d135ee-c0e6-44d6-a319-1c4c508d0cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1YTUyYWUtNGMzZi00ZjcwLThhNWYtNGRjYTg0NzhiYjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2262d135ee-c0e6-44d6-a319-1c4c508d0cbb%22%7d

