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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK FEBRUÁRI SZEREPLÉSEI 
 
 
Prof. Dr. Trócsányi László rektor 
 
A francia külpolitika aktuális kihívásai kerültek 
terítékre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Főépületében február 18-án. Az NKE Stratégiai 
Tanulmányok Intézete által gondozott Nemzetek 
Európája Karrierprogram meghívására az Európa 
Klub legutóbbi vendége a francia Nemzetgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke, Jean-Louis Bourlanges 
volt, akivel Trócsányi László, a Károli Gáspár 
Református Egyetem rektora, Magyarország EP-
képviselője, korábbi igazságügyi miniszter, párizsi és 
brüsszeli nagykövet beszélgetett. 
A beszélgetésről készült beszámoló itt olvasható el.  
 
 
Dr. Bognár Zalán tanszékvezető egyetemi docens 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
Dr. Bognár Zalán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar oktatója, a 
Gulág- és Gupvikutató Intézet igazgatója február hónapban az alábbi 
televízióműsorokban szerepelt szakértőként:  
  
Február 22-én az M5 csatorna Magyar Krónika című műsorában.  
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából készült adást itt lehet visszanézni.  
 
Február 25-én, 21 órakor a Duna TV-ben vetítették le a „GUPVI - A halál táborai" című 
dokumentum-játékfilmet, amelyben oktatónk szakértőként szerepelt. A filmet itt lehet 
visszanézni.   
 
Február 26-án az M5 História című műsorában A kommunizmus áldozatai - emberi sorsok az 
embertelenségben című adásban Bognár Zalán is szerepelt a meghívott vendégek között. Az 
adás itt visszanézhető.  
 

 
Prof. Dr. Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi tanár 
(ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar 
Választottbírósági Egyesület elnökségi tagja, a KPMG és a Magyar 
Választottbírósági Egyesület által Mixed Modes of ADR Processes for Resolving 
Commercial Disputes: Pros and Cons címen Budapesten, 2022. március 7-én 
szervezett konferencián megnyitó beszédet mondott, továbbá mint panelist 
vett részt a konferencián szervezett panelbeszélgetésen. 
 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/02/21/europa-klub-a-francia-kulpolitika-aktualitasai
https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-2022-8-adas-gulag-gupvi-1-resz/
https://mediaklikk.hu/video/gupvi-a-halal-taborai/
https://mediaklikk.hu/video/2022/02/26/m5-historia-2022-februar-26-a-kommunizmus-aldozatai-emberi-sorsok-az-embertelensegben
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Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
2022. február 19-én Második Trianon? címmel jegyzett cikket Szakály Sándor 
a párizsi békeszerződésről a Magyar Hírlap oldalán. „A szomszédos országok – 
amelyek létüket, illetve területük jelentős megnövekedését az első 
világháborút lezáró Párizs környéki békének köszönhették – megelőzték 
Magyarországot a Németország oldaláról való leválásba” – olvasható a 
cikkben.  
 
2022. február 10-én Élt 88 évet, egy korszak névadója volt… címmel közölt cikket Szakály 
Sándor a Magyar Hírlapban. „Ki ő? Tehetnénk fel a kérdést egy műveltségi vetélkedőn, és nem 
biztos, a kérdésben rejlő információ elegendő lenne a személy »azonosításához«. Jöhetnének 
a »rásegítő kérdések«: altengernagy, az Osztrák–Magyar Haditengerészet hadiflottájának 
parancsnoka (1918), a Nemzeti Hadsereg fővezére (1919–1920), a Magyar Királyság 
kormányzója, államfő (1920–1944)” – olvasható a VERITAS főigazgatójának írásában. 
 
2022. február 9-én a Pesti TV Pesti Riporter műsorának vendége Szakály Sándor volt, akit Ferkó 
Dániel műsorvezető Horthy Miklósról kérdezett. A műsor archív felvétele itt nézhető vissza.  
 
2022. február 8-án a Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Az este című műsor vendége 
Szakály Sándor volt, akivel Balázs Géza műsorvezető beszélgetett. A beszélgetés archivált 
felvétele itt hallgatható meg.  
 
A Magyar Napló idei februári számában olvasható Szakály Sándor Budapest ostromáról – más 
szemmel című könyvajánló írása. (Mihályi Balázs – Tóth Gábor /szerk./: Naplók az óvóhelyről. 
Budapest ostroma civil szemmel. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2021.) 
 
2022. február 26-án a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Szakály Sándor „Aki 
igazságban élt, az győzni fog” címmel közölt írást a Magyar Nemzet oldalán. 
 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220210-masodik-trianon
https://www.magyarhirlap.hu/tudomany/20220209-elt-88-evet-egy-korszak-nevadoja-volt
https://www.youtube.com/watch?v=wbeyx7UPaOY
https://www.youtube.com/watch?v=3pJ7edgDbbA
https://veritasintezet.hu/images/sajto_archivum/2022_02_08_Magyar_N_Sza_S.pdf
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/02/aki-igazsagban-elt-az-gyozni-fog?utm_source=default&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/02/aki-igazsagban-elt-az-gyozni-fog?utm_source=default&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

