
2015. december 9-én a Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épületében került 
sor az Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének szervezésében Hajnáczky Tamás 
"Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek" - Cigánypolitika 
dokumentumokban 1956-1989 című kötetének bemutatójára. A Gondolat Kiadó 
gondozásában megjelent művet Mezey Barna mutatta be a közönségnek, s méltatta annak 
erényeit. A könyvbemutatót meghívott szakértők hozzászólásai és kerekasztal-beszélgetés 
követte. A szerző a kötetben a szocialista korszak legfontosabb cigánysággal kapcsolatos 
dokumentumaiból (pártdokumentumokból, minisztertanácsi, valamint 
kormányhatározatokból) válogatott (2015. december 10.)  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2014. évi 2. száma (2015. 
december 8.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2015. novemberi száma. Továbbra is örömmel várjuk olyan 
hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2015. 
november 23.)  

  



 

  

A felsőoktatási tehetséggondozás 2015. évi legnagyobb rendezvénysorozatának, a XXXII. 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciának ünnepi záróülését tartotta az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2015. 
november 19-én. Az eseményen két tanszéki kollégánkat is kitüntetésben részesítették: Máthé 
Gábor Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmet, Gosztonyi Gergely Mestertanár Aranyérmet 
vehetett át Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkártól és Szendrő Péter OTDT 
elnöktől (2015. november 20.)  

 

  

 

  

2015. december 3-án 16.00 órakor az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke, a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti és Egyházjogi Szakosztálya, 
valamint az MTA Állam-és Jogtörténeti Albizottsága rendezésében az ELTE Állam és 
Jogtudományi Karának tanácstermében előadást tart Prof. Dr. Arnd Koch (Universität 
Augsburg) "Die Abschaffung der Todesstrafe - nationale, europäische und globale Aspekte" 
címmel (2015. november 20.)  

 

  



 

  

Lenkovics Barnabás egyetemi tanár 65. születésnapja alkalmából a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett ünnepi köszöntőn mutatták be az 
ünnepelt tiszteletére készült tanulmánykötetet (Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás 
tiszteletére, Budapest- Győr 2015, Eötvös Kiadó, 630 o.) A kötetben több történeti tárgyú, 
Fazekas Judit, Harmathy Attila, Keserű Barna Arnold, Kukorelli István, Török Gábor és 
Vékás Lajos által jegyzett tanulmány mellett Mezey Barna rövid értekezése is helyet kapott 
(A társadalom peremén. A szociális hálón kívül rekedtek alkotmányos helyzete a középkor 
városi társadalmában) (2015. november 18.)  

 

  

 

  

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága a 
Magyar Tudomány Ünnepén "A Szentszövetségi Európától - A Transzatlanti Európáig" 
címmel tudományos ülést tartott. A közgazdászok, magánjogászok, nemzetközi jogászok és 
jogtörténészek részvételével megrendezett konferencián tanszékünk professzor emeritusa 
Máthé Gábor is tartott előadást (A jogállam intézményrendszer klasszikus korszaka és a 
kettős monarchia). A tudományos ülésen Mezey Barna, tanszékünk vezetője, az MTA doktora 
elnökölt (2015. november 17.)  

  

 

  



Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, az MTA 
Jogtörténeti Albizottsága, a Magyar Jogász Egylet Római Jogi, Jogtörténeti és Egyházjogi 
Szakosztálya és az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének Tudományos Diákköre 
sok szeretettel meghívja Önt a "Válság és reformok a büntetőjogban - Balogh Jenő és a 
magyar büntetőjog megújítása a 19-20. század fordulóján" című tudományos emlékülésre, 
amelyre 2015. november 19-én, csütörtökön 14 órai kezdettel kerül sor az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) (2015. november 
4.)  

 

  

 

  

A Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke október 29-30-án tartotta ez 
idei, immáron hetedik Szegedi Jogtörténeti konferenciáját, melyet ezúttal nemzetközi 
tanácskozásként hirdetett meg, Codification achievements and failures in the 19th-20th 
century címmel. A konferencián tanszékünk két munkatársa is tartott előadást: Mezey Barna 
(Gesetz oder Verordnung? Kodifikationsbewegung für Gefängniswesen in Ungarn im 19. Jh.) 
és Völgyesi Levente (History of the codification for the protection of the Hungarian cultural 
heritage in the 19th century) (2015. október 30.)  

  

 

  

A Joghistória legújabb, 2015. októberi száma az ELTE Readerben is olvasható (2015. október 
27.)  

  



 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság között 
több évtizedre visszanyúló eredményes tevékenység valósult meg a nemzeti rendvédelem-
történetünk művelése, valamint az elért eredmények közkinccsé tétele terén. Ezen 
eredmények egyik elismerési aktusára került sor a "25 év a magyar rendvédelem-történet 
művelésének a szolgálatában" című rendezvényen, ahol az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténeti Tanszékének munkatársai — Mezey 
Barna és Horváth Attila —, továbbá a tanszék vonzáskörébe tartozó Jogtörténeti Szemle 
szerkesztője, Élesztős László 2015. október 16-án emlékérem elismerésben részesült. Az 
emlékérmet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
alapította és adományozta, annak alkalmából, hogy 1/4 évszázada hozták létre a tudományos 
társaságot. Azok részesültek emlékéremben — mintegy 60 fő — akik valamilyen formában 
jelentősen és tartósan, valamint önzetlen és kimagasló módon hozzájárultak a magyar 
rendvédelem-történet műveléséhez, a feltárt eredmények közkinccsé tételéhez (2015. október 
26.)  

 

  

 

  

A Rubicon Történelmi Magazin fennállásának 25. esztendeje alkalmából ünnepélyes keretek 
között adták át a szerzőnek, Mezey Barna "Írások a Rubiconban 1990-2015" című 
tanulmánykötetet. A szerkesztők, Rácz Árpád és Potencsik Erika a szerző 25 esztendő során a 
Rubiconban publikált cikkeit rendezték sajtó alá (2015. október 20.)  



 

  

 

  

2015. szeptember 15-én köszöntötték kollégái és tanítványai Peter-Christian Müller-Graff 
professzort 70. születésnapja alkalmából. A Heidelbergi Egyetem Alte Aulájában mutatták be 
a Cordula Stumpf, Friedmann Kainer és Christian Baldus által szerkesztett ünnepi 
tanulmánykötetet, melyben Müller-Graff professzor tudóstársai és követői tisztelegnek 
életpályája és eredményei előtt. A nemzetközi szerzői kollektívában több magyar szerző 
mellett (Hamza Gábor, Király Miklós, Vékás Lajos), a jogtörténészek között Mezey Barna is 
szerepel egy tanulmánnyal (2015. október 20.)  

 

  



 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2014. évi 1. száma. A 
szerkesztőség közlése szerint a kényszerű technikai szünet után a jövőben folyamatosan és 
rendszeresen eljut a folyóirat az olvasókhoz (2015. október 15.)  

  

 

Megjelent a jogtörténet-tudomány nagy jelentőségű mérföldköve a horvát, magyar és osztrák 
tudósok közös munkájával készült szisztematikus elemzés, a "Kroatisch-ungarische 
öffentlichrechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie" a horvát – magyar 
kiegyezésről és a horvát-magyar közjogi együttélésről. A kötet alapja egy 2014. évi horvát-
magyar jogtörténeti konferencia, melynek szerkesztett előadásait is tartalmazza a kötet, 
előzménye pedig a Máthé Gábor és Werner Ogris szerkesztette "Die Habsburgermonarchie 
auf dem Wege zum Rechtsstaat?" című tanulmánykötet. A tanulmánykötetet Máthé Gábor és 
Mezey Barna szerkesztette, a tanszékről publikált benne Gosztonyi Gergely, Máthé Gábor, 
Mezey Barna és Révész T. Mihály (2015. október 13.)  

 

  

 

  

Nagy sikerrel tartotta a Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK a nyitó üléseit: 2015. október 1-
jén Horváth Attila, tanszékünk docense vezette be az érdeklődőket a börtöntetoválások 
világába, 2015. október 7-én pedig Képes György tartott előadást az amerikai elnöki 



rendszerről. Rendezvényeinken minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! (2015. 
október 13.)  

 

  

 

  

Megjelent a báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából 2013. november 
28–29-én megrendezett VI. Szegedi Jogtörténész Konferenciára előadásainak szerkesztett 
változatát tartalmazó tanulmánykötet, melyben több tanszéki kollégánk publikációja is 
olvasható. Így Völgyesi Levente: Eötvös József egyházpolitikai tevékenysége és a kultúrharc, 
Képessy Imre: Eötvös József reformintézkedései a felsőoktatás területén, Beke-Martos Judit: 
Eötvös József és az összehasonlító jog (2015. október 8.)  



 

  

 

  

Die Bundesstaatlichen Staatsorganisationen címmel, Wilhelm Brauneder és Szabó István 
szerkesztésében megjelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Karának Könyvei, Tanulmányok sorozat 27. köteteként, melyben kollégánk, Mezey Barna is 
jelentkezett egy tanulmánnyal: Föderalismus (confoederatio) – Gedanke bei Ferenc Rákóczi 
II. (Die Konfoederation im Jahr 1705 in dem Rákóczi Freiheitskrieg) (2015. október 7.)  

 

  

 

  



Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tisztújítása során az Állam- és Jogtudományi 
Szakmai Bizottság korábbi titkárát, tanszékünk oktatóját, Gosztonyi Gergelyt a Bizottság 
elnökhelyettesévé választották. Gratulálunk! (2015. október 7.)  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2015. októberi száma. Továbbra is örömmel várjuk olyan 
hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2015. 
október 6.)  

  

 

  

A Debreceni Törvényszék elnöke mindenkit szeretettel vár a Debreceni Törvényszék 
"Jogszolgáltatás Debrecenben" című könyvének bemutatójára, amelyen a művet kollégánk, 
Bódiné Beliznai Kinga ismerteti (2015. október 2.)  

  

 

  

A 2015/2016-os tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizenkét támogatható 
pályázat jutott. A nyertes pályázók közül Romsics Richárd, Vígh Márta és Zanathy Anna a 
2014/2015-es tanévben, míg Orbán András a 2012/2013-as tanévben voltak a Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék demonstrátorai. Orbán Andrásnak, Romsics Richárdnak, Vígh 
Mártának és Zanathy Annának gratulálunk sikeres pályázatukhoz és a köztársasági 
ösztöndíjhoz! (2015. szeptember 21.)  



  

 

  

Megjelent Bódiné Beliznai Kinga szerkesztésében A Kúria és elnökei III. című könyv. A 
kúriai és legfelsőbb bírósági elnökökről szóló második tanulmánykötet Oberschall Adolf és 
Günther Antal kúriai elnökök személyes és szakmai életútját ismerteti, valamint a magyar 
felsőbíráskodás 1956 utáni káderpolitikáját, a "múltat végképp eltörölni" szándékozó 
törekvéseket, a kádári megtorlás időszakának ítélkező tevékenységét, és az ebben a 
korszakban fővárosi bírósági bíróként működő, majd legfelsőbb bírósági elnök, Szakács Ödön 
pályáját (2015. szeptember 21.)  

 

  

 

  

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria tisztelettel meghívja Önt az "Életutak-pályaképek" 
című, kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat ötödik szakmai 
tanácskozására. A konferencia időpontja: 2015. október 7. A konferencián előad Bódiné 
Beliznai Kinga és Mezey Barna is (2015. szeptember 21.)  

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéken. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (2015. szeptember 7.)  



A benyújtás határideje: 2015. szeptember 14-ig (hétfő) folyamatosan  

A benyújtás módja: kinyomtatott formában az ELTE ÁJK dékánjának címezve a Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszéken a tanszék vezetőjénél  

A pályázat részét képezik az alábbiak:  

1. a honlapunkról letölthető demonstrátori pályázati űrlap, 
2. a hallgató önéletrajza, 
3. a hallgató motivációs levele (érdeklődési terület, stb.), 
4. a hallgató szakmai elképzeléseinek leírása (kutatási témák, stb.), 
5. a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékhez köthető esetleges korábbi kapcsolat leírása 
(részvétel a Tudományos Diákkör ülésein, a YOU MÁJT WIN tanulmányi versenyeken, 
publikációs pályázatokon, stb.), 
6. egy tanszéki oktató támogató ajánlása, 
7. a pályázat beadását megelőző összes szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló 
leckekönyv fénymásolata vagy NEPTUN-ból nyomtatott teljesítményigazolása, 
8. nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i), 
9. korábbi demonstrátorok esetén a demonstrátorként elvégzett szakmai munka rövid 
bemutatása (kutatási terv, publikációk, stb.)  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék őszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a szeptember 7-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a szeptember 14-i héten 
kezdődnek (2015. augusztus 10.)  

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2015. 
szeptember 30-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben vagy személyesen azzal a tanszéki 
oktatóval, akinél ebben a félévben évfolyamdolgozatukat szeretnék megírni. Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy előzetes konzultáció nélkül az évfolyamdolgozatot tanszékünk nem fogadja el, 
hiszen célkitűzés, hogy a félév végére a lehető legjobb munkák szülessenek (2015. augusztus 
10.)  

  

 

  



Idén 15. alkalommal került sor Rothenburg o.d.Tauber-ben a jénai Friedrich Schiller 
Universität, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magya Jogtörténeti Tanszéke és a 
rothenburgi Mittelalterliches Kriminalmuseum gegyüttműködésében a magyar-német 
büntetőjogtörténeti szemináriumra. A sorozatba korábban bekapcsolódó hallei és hannoveri 
egyetem példája nyomán a jövőre nézve az augsburgi egyetemi jogtörténészei is jelezték 
részvételi szándékukat. A szemináriumon okatatók, PhD hallgatók és egyetemi hallgatók 
vitatják meg a német és a magyar büntetőjogtörténet egyes kérdéseit, mutatják be a német jog 
magyarországi hatásait (2015. augusztus 10.)  

 

  

 

  

Talabos Dávidné Lukács Nikolett recenziót jelentetett meg a Pro Futuro folyóirat 2015. évi 1. 
számában kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga "A bíbor méltóság, a sárga árulás – 
Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben" című könyvéről (2015. július 25.)  

  

 

  

Megjelent Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History sorozatunk 70. száma, 
amely a képre kattintva teljes egészében letölthető honlapunkról (2015. július 2.)  

  

 

  

A Magyar Börtönügyi Társaság május 28-ai ünnepi közgyűlésén, melyet fennállásának 25. 
évfordulóján rendezett, a honi börtönügy szakmai és tudományos értékek mentén való 
fejlesztéséért és elismertségének öregbítéséért Csóti András vezérőrnagy, bv. főtanácsos a 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Emlékérmét adományozta Kabódi Csaba egyetemi 
docensnek, Lőrincz József címzetes egyetemi tanárnak és Mezey Barna egyetemi tanárnak 
(2015. június 13.)  



  

 

  

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága és a Miskolci Egyetem 
Állam-és Jogtudományi Kara szervezésében 2015. június 10-én Horváth Tibor professzor 
emlékére konferenciát szervezett. Büntetőjogászok, kriminológusok, a büntetés-végrehajtási 
jog tudományának képviselői, jogtörténészek tisztelegtek Horváth Tibor, a miskolci kar 
egykori alapítója, első egyetemi tanára és volt dékánja emléke előtt. A konferencián előadást 
tartott Mezey Barna "Adalékok a reformkor börtönügyéhez" címmel (2015. június 10.)  

  

 

  

Könyvajánló jelent meg a Médiatudományi Intézet vezetőjének, Nyakas Leventének tollából 
kollégánk, Gosztonyi Gergely Alternatív (?) média – A közösségi média jogi szabályozásának 
vetületei című könyvéről (2015. május 22.)  

  

 

  

Az arsboni jogi folyóirat 'A Kúria és elnökei' címmel interjút jelentetett meg kollégánkkal, 
Bódiné Beliznai Kingával (2015. május 20.)  

  

 

  

Az Ügyvédvilág legújabb számában kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga könyvéről "Mesés 
történetek színekről, formákról és eljárásokról" címmel jelent meg könyvajánló (2015. május 
15.)  

  

 

  

Nagy sikerrel zárul az immáron 6. alkalommal megrendezett YOU MÁJT WIN tanulmányi 
verseny! A zsűri döntése alapján ebben az évben az első 6 helyezett (Fábián Áron, 



Lieszkovszky Helga, Póti Botond, Sziládi Péter Sándor, Laklia Balázs, Horváth Fanni) 
részesült a verseny fődíjában, azaz a megajánlott jeles alapvizsgában. Köszönjük a Rubicon-
Ház Bt.-nek az értékes könyvjutalmakat! A tanszék munkatársai nevében gratulációnkat 
fejezzük ki a végső győztes, Fábián Áron (7. csoport) és minden egyes résztvevő számára! A 
versenyen készült képek megtekinthetők ide kattintva (2015. május 3.)  

 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a 2015. május 14-én 
megrendezésre kerülő könyvbemutatóra.  

Az esemény helyszíne és időpontja: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem 
tér 1-3), 2015. május 14. 16:30  

Bemutatásra kerülő könyveink:  

Mezey Barna: A fenyítőházak forradalma 
Bemutatja: Gönczöl Katalin professor emeritus  

Bódiné Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I-II. 
Bemutatja: Darák Péter, a Kúria elnöke  

Szádeczky-Kardoss Irma: Jogéletünk őstörténete 
Bemutatja: Nótári Tamás egyetemi docens  

Zinner Tibor: A nagy politikai affér – A Rajk-Brankov ügy 
Bemutatja: M. Kiss Sándor professor emeritus  

Képes György (szerk.): Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban 
Bemutatja: Máthé Gábor professor emeritus  



Horváth Attila: A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején 
Bemutatja: Csatári Bence tudományos kutató  

Gosztonyi Gergely: Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának 
vetületei 
Bemutatja: Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár  

Bódiné Beliznai Kinga: A bíbor méltóság, a sárga árulás. Szimbólumok és rituálék a 
jogtörténetben 
Bemutatja: Kengyel Miklós egyetemi tanár  

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2013. évi 3-4. száma (2015. 
március 20.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2015. áprilisi száma (szerzők: Barkóczi Dávid, Gagó-
Kilbinger András, Laklia Balázs, Nagy Virág Eszter, Varga Yvett, Zanathy Anna). Továbbra 
is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti 
vonatkozású írásaikat (2015. március 19.)  

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 6 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. A verseny facebook oldala (2015. április 8.)  



 

  

 

  

A XXXII. OTDK-ról tanszékünk a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatban egy második 
és egy harmadik helyezést, míg az Infokommunikáció és Médiajogi Tagozatban egy harmadik 
helyezést hozhatott el, azaz minden tanszéki indulónk helyezést ért el!  



Második helyezés: Gagó-Kilbinger András – Hungária Egyesült Földek – egy skizoid 
pszichopata álom: a nyilas állam (Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat) Témavezető: 
Mezey Barna  

Harmadik helyezés: Papp Dorottya – A közegészségügyi igazgatás intézményesülése a XX. 
század első feléig, különös tekintettel az Országos Közegészségügyi Intézet létrejöttére és 
működésére (Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat) Témavezető: Mezey Barna  

Harmadik helyezés: Zanathy Anna – Képmás – másképp. A képmáshoz való jog 
szabályozása és az internet (Infokommunikáció és Médiajogi Tagozat) Témavezető: 
Gosztonyi Gergely és Székely László  

A három díjazott mellett Szabó Zsanett, Vastag Alexandra és Romsics Richárd opponensi 
véleményekkel járult hozzá a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék hírnevének 
öregbítéséhez.  

Találkozunk 2017-ben Miskolcon! (2015. április 2.)  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2013. évi 3-4. száma (2015. 
március 20.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2015. márciusi száma (szerzők: Barkóczi Dávid, Boros 
Árpád, Kiss Balázs, Nagy Virág Eszter, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Varga Yvett, 



Vastag Alexandra, Vigh Márta). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, 
akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2015. március 19.)  

  

 

  

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria tisztelettel meghívja Önt az "Életutak-pályaképek" 
című, kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat negyedik szakmai 
tanácskozására. A konferencia időpontja: 2015.március 25. A konferencián előad Bódiné 
Beliznai Kinga és Mezey Barna is (2015. március 18.)  

  

 

  

Tanszékünk oktatója, Révész T. Mihály professzor úr részesült az idén a képviselő-testület 
által alapított Gödöllő Városért Díj kitüntetésben. Gratulálunk! (2014. március 17.)  

 

  

 

  

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke cikkíró pályázatot hirdet az alábbi 
témákban:  

1. "Mi, Mátyás, Isten kegyelméből…" Szépirodalmi stílusban írjon arról, hogy miképp 
folyhatott egy per Hunyadi Mátyás bíróságán (az uralkodó szemszögéből)! 
2. "Kérem a Tisztelt Bíróságot…" Írjon vád- vagy védőbeszédet Batthyány Lajos felségárulási 
perében  



Leadási határidő: 2015. április 8. A pályaműveket a joghistoria@gmail.com címre várjuk. A 
dolgozat terjedelme: max. 10 ezer leütés (szóközzel) Az első három helyezett értékes 
könyvjutalomban részesül, valamint lehetőségük nyílik győztes írásaik a Joghistóriában való 
publikálására. További információ: www.facebook.com/joghistoria  

 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt és barátait egy 
borkóstolóval egybekötött könyvbemutatóra, ahol - többek között - kollégánk, Gosztonyi 
Gergely Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei című 
könyvét is laudálja Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője. A bemutató 
időpontja és helyszíne: 2015. március 13. (péntek) 14:00 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 
Kari Tanácsterem 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. (fszt.) (2015. március 6.)  

  

 

  

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások a 2013/2014-es tanév II. félévében (2015. 
február 12.)  

  

 

  



Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tisztelettel hív meg minden érdeklődőt a "65 év a polgári magyar állam 
közbiztonságának szolgálatában. 25 év az első polgári magyar központosított, közbiztonsági 
őrtestület története művelésének a szolgálatában." című XV. magyar közbiztonság-történeti 
tudományos szimpozionra (2015. február 9.)  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tavaszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a február 9-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a február 16-i héten 
kezdődnek (2015. február 7.)  

  

 

  

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2014/2015-ös tanév II. félévében:  

Bódiné Beliznai Kinga adjunktus kedd 10.00-12.00 óra 
Gosztonyi Gergely tanársegéd kedd 12.00-14.00 óra 
Horváth Attila egyetemi docens hétfő 12.00-14.00 óra 
Képes György adjunktus csütörtök 12.00-14.00 óra 
Képessy Imre tanársegéd szerda 12.00-14.00 óra 
Máthé Gábor egyetemi tanár kedd 15.00-16.00 óra 
Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár kedd 16.00-18.00 óra 
Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár csütörtök 15.00-16.00 óra 
Völgyesi Levente adjunktus kedd 15.30-17.00 óra  

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2015. 
február 28-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben vagy személyesen azzal a tanszéki oktatóval, 
akinél ebben a félévben évfolyamdolgozatukat szeretnék megírni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
előzetes konzultáció nélkül az évfolyamdolgozatot tanszékünk nem fogadja el, hiszen 
célkitűzés, hogy a félév végére a lehető legjobb munkák szülessenek (2015. február 7.)  

  



 

  

Megjelent Bódiné Beliznai Kinga szerkesztésében A Kúria és elnökei II. című könyv. A 
kúriai és legfelsőbb bírósági elnökökről szóló második tanulmánykötet Juhász Andor, Töreky 
Géza, Molnár Erik és Domokos József életét és ítélkező tevékenységének fontos állomásait 
követi nyomon, valamint a XX. század igazságszolgáltatásának történetéből, a 
tárgyalótermekben lezajlott eljárásokból mutat be követendő és elrettentő példákat egyaránt 
(2015. február 3.)  

 

  

 

  

A Magyar Nemzeti Levéltár a 2014-es holokauszt emlékév után továbbra is kiemelt 
jelentőségűnek tartja a megemlékezést az áldozatokról. A tavalyi konferenciák, 
könyvbemutatók és az online kiállítás folytatásaként 2015. január 29-én a levéltár 
munkatársai által írt, illetve szerkesztett köteteket mutatták be a nagyközönségnek. A 
köteteket Balázs Péter közgazdászprofesszor, diplomata, Karády Viktor társadalomtörténész 
és Mezey Barna jogtörténész, az ELTE rektora mutatták be (2015. január 30.)  



 

  

 

  

Az Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae (Sectio 
Iuridica) frissen megjelent LIV. kötetében tanszékünk munkatársai közül Mezey Barna, 
Máthé Gábor, Gosztonyi Gergely és Völgyesi Levente jelentkezett publikációval (2015. 
január 20.)  

 

  

 

  



Sajnálattal értesítjük a hazai közvéleményt, hogy kollégánk és barátunk, Prof. Dr. Werner 
Ogris 2015. január 13-án délután váratlanul elhunyt. Professzor Úr emlékét megőrizzük! 
(2015. január 13.)  

 

  

 

  

A Finn Köztársaság elnöke mint a Finn Oroszlán Lovagrend nagymestere 2014. november 
14-én a Finn Oroszlán Lovagrend parancsnoki érdemrendjét adományozta 
tanszékvezetőnknek, Mezey Barnának (2015. január 10.)  

 

 


