
Felhívás tudományos konferencián való részvételre 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Deák Ferenc Doktori Iskolája 

Szent Flórián emlékére és tiszteletére 2018. május 4-én (péntek) tudományos konferenciát 

szervez, Hazámat szolgálom! címmel. 

 A konferencia fővédnökei: Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora és 

Prof. Dr. Farkas Ákos a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja. 

 A rendezvény témája a fegyveres hon- és rendvédelmi szerveket érintő jogi 

szabályozás, melynek plenáris blokkjában (10:00 - 12:00) a fővédnöki köszöntőket követően 

- Dr. Kádár Pál dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs 

Főosztály főosztályvezetője,  

- Lipták Attila tűzoltó dandártábornok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

- Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 

Lövészdandár parancsnoka  

- Dr. Schweickhhardt Gotthilf tűzoltó alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Katasztrófavédelmi Intézetének adjunktusa, továbbá 

- a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályának főügyészségi 

ügyésze,  

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédje, 

- a Miskolci Törvényszék bírája, továbbá 

- a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolájának 

doktorandusza  

tartanak előadást.  

 Az ebédet követően a konferenciára jelentkezők (doktoranduszok, bírósági és 

ügyészségi fogalmazók, titkárok, alügyészek és ügyvédjelöltek) szekciói 13:30 és 16:00 



között zajlanak, jogági bontás szerint, valamint a jelentkezők számától függően, egy idegen 

nyelvű szekcióban. Az ebéd 12:00-tól 13:00-ig tart, melyre minden előadót szeretettel várunk. 

 Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy az előadásról szóló igazolás 

feltétele a plenáris ülésen való részvétel.  

 A konferenciára jelentkezni a Deák Ferenc Doktori Iskola honlapjáról elérhető 

elektronikus űrlapon lehet a http://jogikar.uni-miskolc.hu/ oldalon, valamint az alábbi linken is 

elérhető. A jelentkezés határideje: 2018. március 30. (péntek). 

 A konferenciára három formában lehet jelentkezni: 

1. csak szóbeli előadással (publikálás nélkül) - INGYENES 

2. szóbeli előadással és publikációval - INGYENES 

3. csak publikációval, szóbeli előadás tartása nélkül - INGYENES 

 A konferencián való részvétel (beleértve az ebédet is) minden előadó számára 

ingyenes. Lehetőség van publikálásra a konferencia utókiadványában.  

A formai kritériumokról a jelentkezőknek e-mailben küldünk részletes tájékoztatást, a 

regisztráció visszaigazolásával egyidejűleg. A publikációk leadási határideje  

2018. május 30. (szerda). 

 Létszámtól függően egy, esetleg két idegen nyelvű szekció is megrendezésre kerül, 

viszont nem jogági bontásban. Ide bármilyen idegen nyelvű állam- és jogtudományi tárgyú 

előadással lehet jelentkezni. 

A szekciókba az előadásokat korlátozott számban tudjuk befogadni, ezért amennyiben 

rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. 

A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról és a publikációs lehetőség 

részleteiről 2018. április 2-ig (hétfő )tájékoztatjuk a jelentkezőket.  

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, azt Mirczik Ádámnak 

(jogadam@uni-miskolc.hu, vagy az adam.mirczik@gmail.com)címezve e-mailben 

megküldhetik, vagy jelezhetik a +36703864194-es telefonszámon.   

 

Miskolc, 2017. február 22.     



 

Prof. Dr. Torma András s.k.                          Prof. Dr. Farkas Ákos s.k. 

       egyetemi tanár                                                   egyetemi tanár 

        a Miskolci Egyetem rektora                                    a Miskolci Egyetem       
                    Állam- és Jogtudományi Kar dékánja 


