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A konferencia utolsó blokkjában Barna Attila, a Szé
chenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszékének tanszék
vezető egyetemi docense előadásában a hűtlenség és eh
hez kapcsolódó különbíróságok elnevezése mögött rejlő 
anomáliákra hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy a 
Honvéd Vezérkar Főnökének bírósága körül még szám
talan tisztázásra szoruló kérdés van. Az utolsó előadást 
Kelemen Roland, a Széchenyi István Egyetem Jogtörté
neti Tanszékének tanársegéde, a Hadtudományi Kar tu
dományos segédmunkatársa tartotta. Prezentációjában 
a Legfelső Honvédelmi Tanács elő- és utóéletét mutatta 
be, mely során kifejtette, hogy ezt az intézményt élesen el 
kell határolni mind a korábbi Honvédelmi Bizottmánytól, 
mind pedig a ma is ismert Honvédelmi Tanácstól. Ugyan
is míg előbbi a kivételes hatalom szabályozásának hiá
nyában feljogosított országgyűlési bizottság volt, amely 
kormánypótló jelleget öltött, addig a Honvédelmi Tanács 
a világháború után kialakult totaliter rezsimben az 1950- 
es évek elején létrejött intézmény volt, amelyet az 1960-

as években törvényben, majd pedig 1972 már alkotmány 
szintjén szabályoztak, és amely szerencsétlen módon túl
élte a rendszerváltást. A konferencia végül a hallgatóság 
felszólalásaival, észrevételeivel zárult.

Összességében elmondhatjuk, hogy az első ágaza
ti szemléletű honvédelmi törvény fontossága nemcsak a 
honvédelem hatékonyságának növelésében és az egyes 
részterületek újraszabályozásában ragadható meg, hanem 
abban is, hogy törvényi szinten szabályozta a honvéde
lem mint védelmi ágazat szinte egészét, s rendelkezései 
között a fentieken túl szerepeltek a mai értelemben vett 
különleges jogrendi felhatalmazó szabályok, valamint a 
honvédelmi kötelezettségek széles körű rendszerének sza
bályozása is, amivel a jogalkotó előremutató és döntően 
törvényi -  nem pedig rendeleti -  szintű szabályozást adott 
a honvédelem majd egészére nézve. Az 1939. évi II. tör
vénycikkel a magyar jogfejlődés tehát jelentős lépést tett a 
honvédelem jogállami szabályozása terén.
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HÍREK

• 2020. június 12-én a Szegedi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Karának Jogtörténeti Tanszékével karöltve „Merre 
tart a jogtörténet? A jelenlegi kutatási irányok a jog
történeti műhelyekben” címen online tematikus tudo
mányos diákköri konferenciát szervezett.
Az online tanácskozáson előadást tartott többek között 
Balogh Judit habilitált egyetemi docens és Papp László

PhD egyetemi adjunktus a Debreceni Egyetemről, va
lamint Varga Norbert PhD egyetemi docens az SZTE 
ÁJTK képviseletében. Az online diákköri konferencián 
szép számban vettek részt előadással a debreceni (Győ
ri Ágoston, Joó László, Sallai Balázs) és a szegedi ifjú 
jogtörténész-hallgatók (Varga Benedek, Wisznovszky 
Tamás). Az online konferenciát Pétervári Máté PhD 
egyetemi adjunktus moderálta.

A COVID-19 járvány miatt a 2020. április-május-jú- 
nius hónapokra tervezett hazai és nemzetközi konfe
renciák, tudományos rendezvények megtartására nem 
került sor.

7 8


