A Magyar Tudomány Ünnepe
2017. november 3-30.
„Emberközpontú tudomány”

A rendezvény címe

A honvédelmi jog egyes aspektusainak újabb tudományos
eredményei két kötet tükrében

A rendezvény típusa
(pl. előadás, emlékülés, konferencia,
kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató,
kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,
workshop stb.)

könyvbemutató

Tudományterület

jogtudomány, hadtudomány

A rendezvény időpontja

2017. november 10. 10.00-11.00

A rendezvény helyszíne

Szervező intézmény(ek)
Kapcsolattartó
(név, e-mail, telefon)

A rendezvény honlapjának
elérhetősége

Szinopszis, rövid összefoglaló
(legfeljebb 1000 karakter)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudomámyi- és Honvédtisztképző Kar
Honvédelmi Jogi és Igazgatási Kabinet
IV. épület. 102.
1101 Budapest, Hungária krt. 9,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszéke
dr. Kelemen Roland (Kelemen.Roland@uni-nke.hu, 06 30 478
4836)
http://hhk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/katonai-vezetokepzointezet/honvedelmi-jogi-es-igazgatasi-tanszek/tudomanyos-forumok
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.

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
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