M E G HÍ VÓ
Az első magyar nemzeti honvédelmi kódex megalkotásának 80. évfordulója alkalmából
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és
Igazgatási Tanszék, a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék, valamint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság közreműködésével
megrendezésre kerülő
„80 ÉVES AZ ELSŐ MAGYAR HONVÉDELMI TÖRVÉNY”
című tudományos konferenciára.
A tudományos konferencia célja, hogy áttekintse a 80 éve megalkotott első honvédelmi ágazati
törvénykönyv megalkotásának körülményeit, sajátosságait, valamint, hogy számba vegye az
azóta megvalósult változásokat, illetve a 80 évvel ezelőtti honvédelmi, és vele a jogalkotási
kihívások és korunk jelenségei közti eltéréseket és hasonlóságokat. A konferencia a történeti
jellegű áttekintéssel kíván tisztelegni az első honvédelmi kódex és megalkotói előtt, valamint
nyitányát kívánja adni egy olyan kutatásnak, amely a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Programhoz kapcsolódó honvédelmi jogi kodifikációval összefüggésben veszi tervezetten
kezdetét.
A konferencia címe:		
80 éves az első magyar honvédelmi törvény
A konferencia időpontja:
2019. május 29. 09:00 óra
A konferencia helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya és
				Egyetemi Campus, Zrínyi terem
				
(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)
		
Tervezett program:
09.00–10.00

Regisztráció

10.00–10.10 Megnyitó: Dr. Jobbágy Zoltán ezredes (NKE HHK tudományos és nemzetközi
		dékánhelyettes)
10.10–10.20 Köszöntő: Dr. Kádár Pál (HM közigazgatási államtitkár)
10.20–10.40 1. előadó: Dr. Kaló József (NKE HHK HJIT): Az első honvédelmi törvény
		hadtörténeti jelentősége
10:40–11.00 2. előadó: Dr. Horváth Csaba ezredes (HM HIM): Társadalom, politika és
		
honvédelem kapcsolata az első honvédelmi törvény megalkotásakor
11.00–11.10

Kávészünet

11.10–11.30 3. előadó: Dr. Keszely László ezredes (HM VIF, NKE HHK HJIT): A honvédelmi
		
igazgatás fejlődésének pillanatképei és kihívásai az első honvédelmi törvény
		megalkotása óta
11.30–11.50 4. előadó: Dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy (KNBSZ, NKE HHK HJIT):
		
Tradíció, megújulási kényszer és honvédelmi jogalkotás
11.50–12.10

Délelőtti modul vitája

12.10–13.00

Ebédszünet

13.00–13.20
		
13.20–13.40
		
13.40–14.00
		

5. előadó: Dr. Kelemen Roland (SZE DFK JT, NKE HHK HJIT):
A Legfelső Honvédelmi Tanács intézménye, elő- és utóélete
6. előadó: Illésfalvi Péter (HM HIM): A honvédelmi kötelezettségek rendszere
az 1939. évi II. törvénycikkben
7. előadó: Dr. Nagy Szabolcs (MNL): A leventekötelezettség és a tartalékos
rendszer az első honvédelmi törvényben

14:00–14.10

Kávészünet

14.10–14.30 8. előadó: Dr. Barna Attila PhD (SZE DFK JT): Katonai hűtlenség és különbírósági
		
megoldás az 1939. évi honvédelmi törvény tükrében (felkérés alatt)
14.30–14.50 9. előadó: Dr. Petruska Ferenc őrnagy (NKE HHK HJIT): A honvédelmi törvény
		
hatálya alatt állókról és hozzátartozóikról való állami gondoskodás szabályainak
		áttekintése
14.50–15.10

Délutáni modul vitája

15.10–15.20

Zárszó

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2019. május 24-én 12:00 óráig az alábbi linken szíveskedjen jelezni:
https://reg.uni-nke.hu/index.php/523371?lang=hu
További információt hivatali munkaidőben (09:00 órától 16:00 óráig) a +36 (1) 432-9000/29436–os telefonszámon
Laudon Szandrától kérhet!

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint.
A felvételek elkészítésének célja az Egyetem rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek az Egyetem honlapján,
folyóirataiban és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek. Amennyiben a felvételeken nem kíván szerepelni, kérem, törlési igényét utólag jelezze a felvételt rögzítő kollégánk
felé, illetőleg az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjénél. A rendezvényre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató az Egyetem honlapján elérhető.

