
A magyar bírósági szervezet történetéről szervezett konferenciát december 15-én az Országos 
Bírósági Hivatal, azzal a céllal, hogy megismerhessék a bírósági szervezet múltját, 
évszázados történelmét. A Magyar Néprajzi Múzeum (az egykori Curia) épületébe hirdetett 
konferencia a hazai jogtörténészek eddig szinte példátlan együttműködése keretében zajlott, 
melyen részt vettek valamennyi joghistorikus műhely kutatói, oktatói. Tanszékünk a Révész 
T. Mihály elnökletével zajló plenáris ülésen Máthé Gábor és Mezey Barna előadásával 
képviseltette magát. A szekcióüléseken Bódiné Beliznai Kinga és Horváth Attila előadásait 
tűzték napirendre (2016. december 17.)  

 

  

 

  

Tanszékünk adjunktusa, Völgyesi Levente 2016. december 6-án tartotta habilitációs 
előadásait. A szakmai bírálóbizottság tagjai Prof. Hamza Gábor akadémikus, Prof. Homoki 
Nagy Mária (SZTE), Prof. Stipta István (KRE), Prof. Mezős Tamás (BME) és Imre Miklós 
egyetemi docens (NKE) voltak. A joghallgatóknak tartott tantermi előadáson a polgári 
korszak önkormányzatai kerültek bemutatásra 1848 és 1950 közötti időszakból. Rövid 
szünetet követően a tudományos előadás a habilitációs dolgozathoz kapcsolódóan a 
műemlékvédelem és az építészet jogi szabályozásának modernkori történetét taglalta, 
elsősorban az egységes jogalkotás és szervezetépítés dilemmáit tárgyalva. A bírálóbizottság 
és a hallgatóság szavazatai alapján jelölt a tantermi előadáson 100, a magyar nyelvű 
tudományos előadáson 97, az idegen nyelvű tudományos előadáson 93 százalékos eredményt 
ért el. Gratulálunk! (2016. december 12.)  



 

  

 

  

A 2014. december 11-én "Ifjabb gróf Andrássy Gyula és az I. világháború" című konferencia 
anyaga jelent meg a napokban konferenciakiadvány formájában is. A kötet egyik szerkesztője 
Révész T. Mihály, míg Mezey Barna "A kivételes hatalom joga Magyarországon" címmel 
publkált benne (2016. december 12.)  

 

  

 

  

"Nagyszombattól Budapestig - egy magyar egyetem története" címmel tartott előadást 2016. 
december 7-én Mezey Barna egyetemi tanár a Selye János Egyetemen (2016. december 12.)  



  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2015. évi 4. száma (2016. 
december 1.)  

 

  

 

  

2015. november 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Történelmiregény-írók 
Társaságának konferenciáján (A történelmi regény és a történetírás) - többek között Gyáni 
Gábor (MTA), Botos Máté (PPKE), Pintér Károly (PPKE) és Bán János mellett - előadást 
tartott tanszékvezetőnk, Mezey Barna is "Jogtörténet és történelmi regény" címmel (2016. 
november 28.)  

  

 

  

"Pillanatképek a 20. század magyar közigazgatásának történetéből 1918-1946" címmel 
rendezett tudományos tanácskozást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a jó kormányzást 
megalapozó közszolgálat-fejlesztés program keretében. Több jogtörténész mellett Horváth 
Attila habilitált egyetemi docens tartott előadást "Az 1946. évi VII. törvénycikk a 
demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről" címmel. Az "Államforma és 



államfői hatalom" elnevezésű szekciót Máthé Gábor professzor emeritus elnökölte (2016. 
november 23.)  

  

 

  

2016. november 21-én az Országgyűlés megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait, 
mellyel a testület újra 15 főre bővült. Az újonnan megválasztott alkotmánybírók között van 
Horváth Attila, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense 
is. Az új alkotmánybírók mandátuma 2016. december 1-jétől tizenkét évre szól. Gratulálunk! 
(2016. november 23.)  

 

  

 

  

2016. november 23-24-én a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszéke, Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA-SZTE 
Vallási Kultúrakutató Központja, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottsága, 
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében 
kerül sor "Fogadd a koronát... ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, 
múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül" címmel. A 
nagyszabású konferencián tanszékünket Beke-Martos Judit, Képessy Imre (Koronázás a 
világháború árnyékában, IV. Károly trónra lépése, mint az alkotmányos rend fenntartásának 
elengedhetetlen mozzanata) és Képes György (A magyar királyok tiszteleti jogai, különös 
tekintettel a címeikre) képviselték (2016. november 23.)  

  

 

  



A Magyar Tudományos Akadémián 2016. november 21-én több száz fős hallgatóság 
érdeklődése mellett szervezte az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Büntetés-
végrehajtási Jogi Albizottsága és a Magyar Börtönügyi Társaság tudománynapi tudományos 
konferenciáját. A tanácskozáson Palló József, Polt Péter, Somogyvári Mihály, Tóth Tamás és 
Vókó György mellett nagy sikerű előadást tartott Mezey Barna, tanszékünk professzora "A 
magyar büntetés-végrehajtás irányváltásai a 20. században" címmel (2016. november 23.)  

 

  

 

  

A Magyar Tudomány Napja keretében 2016. november 17-én az MTA IX. Osztály 
Jogtörténeti Albizottsága "Állam- és jogtudomány jogtörténet nélkül?" címmel tudományos 
ülést szervezett a Magyar Tudományos Akadémián. A vitaülés moderátora Máthé Gábor 
tanszékünk professzor emeritusa, a Jogtörténeti Albizottság elnöke volt. Balogh Elemér 
egyetemi tanár (SZTE), Szabó Béla egyetemi tanár (DE), Szabó István egyetemi tanár 
(PPKE), Stipta István egyetemi tanár (KRE) és Földi András egyetemi tanár (ELTE) mellett 
előadást tartott a tanszék két munkatársa is, Horváth Attila (Jelenkori jogtörténet-tudomány) 



és Mezey Barna (Börtönügy a jogtörténet tükrében (európai adaptációk, modellek) (2016. 
november 23.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2016. novemberi száma (szerzők: Angeli Rita, Barkóczi 
Dávid, Bartuszek Lilla, Kocsárdy Nóra, Kovács Ákos, Zanócz Gréta). Továbbra is örömmel 
várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású 
írásaikat (2016. november 4.)  

 

  

 

  

Az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzata által lefolytatott, a "Legjobb 
szemináriumvezető/előadó a karon" kérdőív 2015/16/II. félév eredményei alapján a jogász 1. 
évfolyam legjobb szemináriumvezetője kollégánk, Képes György lett! Gratulálunk! (2016. 
november 2.)  

  

 

  

2016. október 20-án az Eperjesi Egyetem "Doctor Honoris Causa" címet adományozott 
Mezey Barnának, tanszékünk vezetőjének a tudományos és oktatási kapcsolatok 



fejlesztésében játszott szerepének elismeréseként. Az ELTE delegációjának tagjai Izsák 
Lajos, az ELTE BTK professor emeritusa, Sipos Lajos, a PPKE professor emeritusa, Képessy 
Imre, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanársegédje és Pozsár-
Szentmiklósy Zoltán rektori biztos, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa 
voltak. Mezey Barna díszdoktori előadásában az egyetemek jelenével és jövőjével 
foglalkozott. Bemutatta, hogy a 20. században a II. világháború következtében milyen 
változásokat kellett átélnie az európai egyetemi szférának, mely tényezők határozzák meg 
napjainkban a felsőoktatás fejlődését és milyen hatással van a globalizáció a felsőoktatási 
intézményekre. Emellett az előadás foglalkozott azzal is, hogy mennyiben lesznek képesek 
megőrizni az egyetemek a diplomakiadó monopóliumukat, milyen kihívást jelentenek e 
tekintetben a szisztematikus belső képzési rendszereket működtető nagyvállalatok, illetve 
hogy a digitális generáció színrelépése milyen hatást gyakorol az egyetemek képzési, oktatási 
tevékenységére. Gratulálunk! (2016. október 22.)  

 

  

 

  



A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kari minősítő konferencia 2016. 
november 7-én kerül megrendezésre. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat 14.30-tól 
kezdődik az A/8. gyakorlóban (2016. október 22.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2016. októberi száma (szerzők: Barkóczi Dávid, Bartuszek 
Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos, Dr. Mireisz Tímea, Szabó András, Sziládi Péter). Továbbra 
is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti 
vonatkozású írásaikat (2016. október 14.)  

  

 
 

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján Emlékezés és Emlékezet II. címmel 
konferenciát rendeztek. A programban Bírói arcélek ’56 címmel kerekasztal-beszélgetést is 
meghallgathatnak az érdeklődők, amelyben kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga is részt vett. A 
kerekasztal-beszélgetés moderátora tanszékvezetőnk, Mezey Barna volt (2016. október 6.)  

 

  

 

  

Az Országos Kriminológiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kara 2016. október 5-én ünnepelte Vokó György professzor 70. 
születésnapját. A Sapiens in sapientia címet viselő ünnepi kötet, melyet Barabás A. Tünde és 



Belovics Ervin szerkesztett, több jogtörténeti értekezés mellett tartalmazza Mezey Barna 
tanulmányát is "Adalékok a büntetés-végrehajtás szereplőinek történetéhez" címmel (2016. 
október 6.)  

 

  

 

  

A Bibliotheca Curiae sorozatban kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga két új kiadvánnyal is 
jelentkezett: Akiknek nevét emléktábla őrzi és 120 éves az Igazságügyi Palota címekkel 
(2016. október 6.)  

 

  

 



  

2016. szeptember 30-án köszöntötte a jogtörténészek közössége Kajtár István professzort 65. 
születésnapja alkalmából. Ezen a napon jelent meg a professzornak címzett tisztelgő ünnepi 
tanulmánykötet is (Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja 
tiszteletére, szerk.: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina és Herger Csabáné), melyben 
tanszékünkről Máthé Gábor (A jogreformok "alkotmányos" tárgyalásának előkészítése), 
Mezey Barna (A büntetőjogi kodifikáció kérdése a monarchikus diktatúra időszakában [1848-
1867]) és Révész T. Mihály is (A hírlapbélyeg eltörlésének története) tettek közzé 
értekezéseket (2016. október 6.)  

 

  

 

 

120 évvel ezelőtt, 1896. október 20-án nyitotta meg kapuit az akkor a Kúriának, a budapesti 
kir. ítélőtáblának, a Koronaügyészségnek és a budapesti kir. főügyészségnek helyet adó 
Igazságügyi Palota. Az épület funkciója az elmúlt évtizedekben többször változott, ma a 
Néprajzi Múzeumnak ad otthont. Bódiné Beliznai Kinga könyve az Igazságügyi Palota 
építésének előzményeit, az épület jellegzetességeit tárja fel, és emléket állít annak a bírói 
karnak és segédszemélyzetnek, akik a millennium évében a legfőbb ítélkező fórumon 
működtek. A kötet bemutatására október 5-én kerül sor a Néprajzi Múzeumban (2016. 
szeptember 29.)  

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora által kiírt kiválósági különdíj elnyerésére 
irányuló pályázaton a nyertesek közé került kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga. Gratulálunk! 
(2016. szeptember 22.)  



 

  

 

  

Ráth György lesz a "Bírósági történelem és hagyományápolás" pályázat névadója: az erről 
szóló döntést a Magyar Igazságügyi Akadémián – a jogi egyetemek jogtörténeti 
tanszékvezetőinek részvételével – tartott műhelybeszélgetésen jelentették be. Az Országos 
Bírósági Hivatal (OBH) által 2014 óta "Bírósági történelem és hagyományápolás" címmel 
hirdetett pályázat célja a bíróságok történelmi emlékeinek megőrzése, a hagyományok 
feltárása, bemutatása. Handó Tünde, az OBH elnöke a workshop megnyitóján a jogtörténet 
jelentőségét hangsúlyozta. Elmondta, hogy a pályázat keretében eddig is számos könyv 
született, több kiállítást és konferenciát e kezdeményezésnek köszönhetünk. Több történelmi 
értékű kincs is előkerült, mint például Juhász Andor egykori kúriai elnök írógépe. A 
kutatómunka során az egyetemek, a levéltárak és a bíróságok együttműködnek. Kiemelte, 
hogy a pályázat névadója, Ráth György a tisztességes, jól felkészült bírót és a tudóst egyaránt 
megtestesíti, méltán lehetünk rá büszkék. A rendezvényen résztvevő szakemberek a 
bíróságtörténeti kutatások eredményeiről, tapasztalatairól tárgyaltak. Előadást tartott mások 
mellett Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora, Révész T. 
Mihály, az ELTE egyetemi tanára, Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE adjunktusa, Stipta István, 
a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, Virág Zsolt, a Nemzeti 
Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, valamint 
Sarusi-Kiss Béla Budapest Főváros Levéltára főosztályvezetője is (2016. szeptember 17.)  

  

 

  

Szomorúan tájékoztatunk mindenkit, hogy volt kollegánk Kun Tibor elhunyt. Temetése 2016. 
október 3-án 10.30 órakor lesz a Farkasréti Temetőben. Emléke örökké velünk él! (2016. 
szeptember 15.)  

  

 

  



2016. szeptember 16. napján került megrendezésre az Országos Bírósági Hivatal Magyar 
Igazságügyi Akadémia Szladits Károly termében a "Bírósági történelem és 
hagyományápolás" című műhelybeszélgetés, amelyen kollégáink közül előadást tart Bódiné 
Beliznai Kinga, Mezey Barna és Révész T. Mihály (2016. szeptember 14.)  

  

 

  

A tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk Máthé Gábor professzor úrnak, aki az 
ELTE Ünnepi Tanévnyitó Szenátusi Ülésén 'Mária Terézia Emlékérem arany fokozata' 
elismerésben részesült (2016. szeptember 9.)  

  

 

  

A Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem közössége 2016. szeptember 8-án Pro 
Universitate oklevéllel tüntette ki Mezey Barnát, tanszékünk vezetőjét. Az egyetem közössége 
az oklevelet "Mezey Barna professzornak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának, a 
magyar jogtörténet kiemelkedő művelőjének adományozza". A méltatás folytatásában ez 
olvasható: "ezzel köszönetet mondunk neki és elismerjük az egyetemeink közötti kapcsolatok 
építésében végzett egyedülálló és fáradhatatlan munkáját, és őt példaképként állítjuk az 
universitas minden tagja elé." (2016. szeptember 8.)  

 

  

 



  

Augusztus 22. és 27-e között tartotta meg a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság az 
első magyar egyetem megalapítását is ünneplő Pécsi Tudományegyetemmel közös 
szervezésben a VIII. nemzetközi hungarológiai kongresszust. Ebben az esztendőben két 
szimpóziumon is érdekelek voltak jogtörténészek: a Béli Gábor és Andrássy György által 
elnökölt "A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon" témát tárgyaló és 
a Nagy Janka Teodóra és Mezey Barna társelnökölte "Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet" című 
tanácskozásokon. Az augusztus 23-i szimpózium tematikája némiképp eltávolodott az eredeti 
címtől és a jogi nyelv alakulásának történetét is részletesen tárgyalta. Az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékéről ketten referáltak: Szádeczky-
Kardoss Irma ( A hétmagyar vérszerződés tradicionális szimbolikája) és Mezey Barna (A 
magyar börtönügyi (büntetés-végrehajtási) szakterminológia kialakulása). A 24-i 
szimpóziumon előadással vett részt Bódiné Beliznai Kinga (A főispáni beiktatás díszes 
külsőségei), Völgyesi Levente (A valláserkölcs és a jog határterületének néprajza), valamint 
Mezey Barna (Szankciók és végrehajtók a jogszokások világában) (2016. szeptember 1.)  

 

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéken. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (2016. szeptember 1.)  

A benyújtás határideje: 2016. szeptember 19-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 12-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a szeptember 19-i héten 
kezdődnek (2016. augusztus 25.)  

  

 

  

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi 
Hivatal engedélyezhet, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell 
járnia valakinek) (2016. augusztus 25.)  

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2016. 
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 (2016. augusztus 
25.)  

  

 

  

Felhívás az ELTE ÁJK harmad-, negyed- vagy ötödéves hallgatói részére Jelentkezz most 
a 2017 Price Media Law Moot Court Médiajogi Perbeszédversenyre, ha  

• érdeklődsz az infokommunikációs jog, a médiajog, a szólás- és sajtószabadság iránt; 



• szeretnél gyakorlati tapasztalatot szerezni az angol nyelven megírt és előadott 
perbeszédekben; 

• szeretnél Te is az ELTE ÁJK által indított csapathoz tartozni, és összevetni tudásodat 
a világ legrangosabb egyetemeinek hallgatóival; 

• szeretnél egy olyan perbeszédversenyen részt venni, ahol a megmérettetésen túl az 
Oxfordi Egyetem professzorainak előadásai keretében a legaktuálisabb médiajogi 
problémákkal találkozhatsz; 

• szeretnél kiutazni Zágrábba a regionális fordulóba és Oxfordba a 2017 tavaszán 
rendezett döntőre. 

További részletek a versenyről: http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk  

Jelentkezés Dr. Gosztonyi Gergelynél a gosztonyi@ajk.elte.hu e-mail címen, angol nyelvű 
szakmai önéletrajz és egy rövid, maximum egy oldalas angol nyelvű motivációs levél 
küldésével.  

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 20. (kedd) 24.00 óra.  

Szóbeli meghallgatás: 2016. szeptember 22. (csütörtök) 18.00 óra, Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék  

 

  

 

  

Nagy sikerrel zárult a II. Horvát-Magyar jogtörténeti csereszeminárium, ahol két oktatói 
előadás mellett öt horvát és nyolc magyar joghallgató adott elő, ismertetve a legfrissebb 
kutatási eredményeket. Jövőre Zágrábban folytatjuk! (2016. július 16.)  

 

  



 

  

Idén 16. alkalommal került sor Rothenburg o.d.Tauber-ben az Universität Augsburg, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke és a rothenburgi Mittelalterliches Kriminalmuseum együttműködésében a magyar-
német büntetőjogtörténeti csereszemináriumra. A szemináriumon okatatók, PhD hallgatók és 
egyetemi hallgatók vitatták meg a német és a magyar büntetőjogi kodifikáció menetét és 
mutatták be a megalkotásra került főbb jogszabályokat (2016. július 11.)  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2015. évi 3. száma (2016. július 
10.)  

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2015. évi 2. száma (2016. július 
10.)  

  

 

  

2016. július 15-én, második alkalommal kerül sor a Horvát-Magyar jogtörténészek 
csereszemináriumára. Az angol nyelven folyó szeminárium központi témája: The 



development and the progress of the civil law's institutions between 1848 and 1945. A 
programra minden érdeklődőt tisztelettel várunk! (2016. július 1.)  

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2014. évi 4. - 2015. évi 1. száma 
(2016. június 17.)  

  

 

  

Mezey Barna tanszékvezető úr Zágrábban a horvát közszolgálati rádiónak interjút is adott, 
ami az alábbi linken 08.13 és 12.38 perc között hallgatható meg (2016. május 22.)  

 

  

 

  

Két kép a zágrábi könyvbemutatóról (2016. május 21.)  



 

  

 

  

2016. május 19-én a Zágrábi Egyetem Jogi Karán mutatják be immár Horvátországban is a 
Kroatisch-ungarische öffentlichrechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie című, 
tavaly év végén megjelent kötetünket. A könyvbemutatón részt vesz a szerkesztők és a 
szerzők képviseletében Mezey Barna és Gosztonyi Gergely (2016. május 9.)  

  

 

  

2016. május 19-én a Gulág jelenség című konferencián kollégánk, Horváth Attila is előad 
majd (2016. május 9.)  

 

  

 

  



2016. május 6-án 'Alkotmányunk jelentősége egykor és ma' címmel konferenciát rendezett az 
Igazságügyi Minisztérium, amelyen tanszékünk docense, Horváth Attila is részt vett (2016. 
május 9.)  

  

 

  

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar "Gólyavári esték" sorozatának szemeszterzáró alkalmán, 
2016. május 11-én Mezey Barna rektor, az ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára tart előadást "A bűn iskolája" (Avagy hogyan nevel a börtön? 
Történeti kór/körkép) címmel (2016. május 3.)  

 

  

 

  

Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény címmel tart tudományos konferenciát 
2016. április 29-én Magyarország Igazságügyi Minisztériuma és a PPKE Jog- és 
Államtudományi Kara. A konferencián Máthé Gábor előadással képviseli tanszékünket és 
karunkat (2016. április 26.)  

  

 

  

Nagy sikerrel zárul az immáron 7. alkalommal megrendezett YOU MÁJT WIN tanulmányi 
verseny! A zsűri döntése alapján ebben az évben az első 4 helyezett (Fodor Dániel, 
Dombrovszky Borbála, Barta Zsolt és Antal Gergely) 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, 



Fodor Dániel (7. csoport) és minden egyes résztvevő számára! A versenyen készült képek 
megtekinthetők ide kattintva (2016. április 25.)  

 

  

 

  

Tanszékünk vezetője, Mezey Barna nyitóelőadásával kezdődött meg az Eperjesi Egyetemen 
"Az első világháború a Kárpátokban" című nemzetközi konferencia 2016. április 14-én. A 
rendezvényen - melyen magyar, szlovák és ukrán előadók mutatták be saját szemszögükből a 
háború legfontosabb eseményeit és azok következményeit - Mezey Barna előadásában a 
kivételes hatalomról szóló törvény megszületésének körülményeit ismertette, mint az első 
világháború törvényhozói előkészítését (2016. április 22.)  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2016. áprilisi száma (szerzők: Barkóczi Dávid, Bartuszek 
Lilla, Boros Árpád, Kurucz Anna, Kocsárdy Nóra, Lévay Melitta, Nagy Virág Eszter, Sziládi 



Péter). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák 
jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2016. április 11.)  

  

 

  

Az "alkotmányos" felkelés címmel rendezett tudományos konferenciát a Rákóczi 
szabadságharcról 2016. április 7.-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A tanácskozáson 
előadást tartott - több ELTE-s kolléga mellett - Mezey Barna is "A konföderáció államának 
jogalkotási problémái" címmel (2016. április 7.)  

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 7 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. A verseny facebook oldala (2016. március 31.)  



 

  

 

  

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az MTA BTK Történettudományi Intézete az iszlám 
1916. évi magyarországi elismerésének 100. évfordulóján tudományos konferenciát rendezett 
az Országház felsőházi üléstermében, ahol jogtörténeti előadások is elhangzottak. A fő 
plenáris ülést tanszékünk vezetője, Mezey Barna elnökölte. Az ELTE ÁJK képviseletében 
Hamza Gábor is tartott előadást (2016. március 31.)  



 

  

 

  

Pályázati felhívás a 2016. évi Hermann Conring-díj elnyerésére. Az idei, neves német 
jogtörténészekből álló zsűri tagjai: Prof. Ulrike Babusiaux (Universität Zürich), Prof. Peter 
Oestmann (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Johannes Platschek (Ludwig-
Maximilians-Universität München), Tilman Repgen (Universität Hamburg), Thomas Simon 
(Universität Wien) és Andreas Thier (Universität Zürich) (2016. március 31.)  

  

 

  

A győri Szent István Egyetem ünnepi Szenátusi ülésén kollégánk, Révész T. Mihály címzetes 
egyetemi oktatói címet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is átvehetett. Mindkettőhöz 
szeretettel gratulálunk! (2016. március 31.)  

  

 

  

Somorjai Ádám és Zinner Tibor "A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és 
vissza" című könyve Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi 
levelezését tartalmazza az Apostoli Szentszékkel 1956 és 1971 között. A kötet bemutatóját 
március 22-én tartották a Nemzeti Múzeumban. A Magyar Napló Kiadó gondozásában 



megjelent kötetet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Mezey Barna, az ELTE rektora, 
valamint a két szerző ismertette (2016. március 24.)  

 

  

 

  

2016. március 8-án a ‘Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi 
I. törvény és a köztársasági hagyomány’ című konferencián "A köztársaság az egyetlen 
lehetséges államforma." (Az 1946. évi I. tv. megalkotása, a köztársaság kikiáltása) címmel 
adott elő kollégánk, Horváth Attila (2016. március 12.)  

  

 

  

Jogtörténeti Bibliográfiák sorozatunkban megjelent Bathó Gábor és Losonczi Eszter 
szerkesztésében A magyar jogtörténet válogatott bibliográfiája (1560-1860) című kötet, amely 
teljes egészében letölthető honlapunkról (2016. február 25.)  

  

 

  

Köszönjük minden érdeklődőnek, aki eljött a Kroatisch-ungarische öffentlichrechtliche 
Verhaltnisse zur Zeit der Doppelmonarchie kötet nagy sikerű könyvbemutatójára (2016. 
február 25.)  



 

  

 

  

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

1. Ítélkezés a középkorban 
2. A hóhér egy napja (novella)  

Leadási határidő: 2016. március 29. 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.  

 

  



 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2016. februári száma (szerzők: Barkóczi Dávid, Gagó-
Kilbinger András, Fábián Áron, Nagy Virág Eszter, Fuschné Vastag Alexandra). Továbbra is 
örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti 
vonatkozású írásaikat (2016. február 22.)  

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke sok szeretettel meghívja Önt a 2016. február 24-én 14.00 órakor 
megrendezésre kerülő könyvbemutatóra.  

Máthé Gábor, Mezey Barna (szerk.): Kroatisch-ungarische öffentlichrechtliche Verhaltnisse 
zur Zeit der Doppelmonarchie  

A kötetet bemutatja: Dr. Horváth Attila egyetemi docens 
Felkért hozzászóló: Prof. dr. sc. Dalibor Cepulo tanszékvezető egyetemi tanár 
A könyvbemutató levezető elnöke: Prof. Dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár  

A kötet az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg.  

Helyszín és időpont: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme, 2016. február 24. 
14:00  

 

  

 



  

Megjelent Bódiné Beliznai Kinga szerkesztésében A Kúria és elnökei IV. című könyv. A 
kúriai és legfelsőbb bírósági elnökökről szóló negyedik tanulmánykötet Tőry Gusztáv, Osvald 
István, Jahner-Bakos Mihály, Szalay József és Szilbereky Jenő legfelsőbb bírósági elnökök 
életpályájáit mutatja be (2016. február 8.)  

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2014. évi 3. száma (2016. február 
8.)  

 


