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Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

Ez év nyarán hiánypótló jelleggel megjelent Tanszékünk 

munkatársának Kelemen Rolandnak két kötete, melyek címe: A 

katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949 – Egy 

elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében és Források a kivételes 

hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről.  

A katonai igazságszolgáltatás történetét bemutató kiadványban a 

szerző feltárja a katonai igazságszolgáltatás polgári kori történetét, 

valamint egy fejezet erejéig kitér a második világháború utáni 

időszak népbírósági és ellenőrző bizottsági eljárásaira, továbbá a kor 

egyéb katonai büntetőjogi jogszabályaira. A kötetben rendkívül 

gazdag forrásanyag tükröződik vissza, ugyanis a szerző feldolgozta a 

korszak jogszabályain túl a fellelhető országgyűlési irományok és 

naplók témába vágó kútfőit, emellett pedig a levéltári és sajtó 

anyagokat is. 

Mindkét kötet a jogtudomány olyan terrénumát dolgozza fel, 

amelyek kutatása rendkívül hiányos képet mutat az elmúlt 

évtizedekben, annak ellenére, hogy jogállami garanciák sorát érinti 

mindkét terület, sőt a kivételes hatalmi szabályozás maga a garancia 

a rendkívüli időszakok alkotmányos kereteinek megtartásához. 

Ennek okán nagyon fontos, hogy eme területeket ne csak a szűk 

értelemben vett állam- és jogtudománnyal foglalkozók közege 

ismerje meg, hanem egy jóval szélesebb társadalmi és tudományos 

közönség is.  
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A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  

mellékletként csatolva) 

Kelemen Roland: A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 

1867-1949;  

és 

Kelemen Roland (szerk.): Források a kivételes hatalom 

szabályozásának magyarországi geneziséről című kötetének 

bemutatója. 

A résztvevőket köszönti, eseményt megnyitja: 

Dr. Révész T. Mihály, c. egyetemi tanár 

A köteteteket bemutatják: 

Dr. Kádár Pál dandártábornok, HM Tervezési és Koordinációs 

Főosztály főosztályvezető 

és 

Dr. Farkas Ádám egyetemi tanársegéd 

Dr. Kelemen Roland: A szerző gondolatai a kötetekről.  

Vita, beszélgetés, hozzászólás lehetősége. 

Az eseményt lezárja: Révész T. Mihály c. egyetemi tanár 

 


