
Békés, boldog Karácsonyt és minden jóban gazdag, szerencsés új esztendőt kívánunk minden 
látogatónknak! (2014. december 20.)  

 

  

 

  

 

  

 

  

Horváth Attila szerkesztésében jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási, 
katonai és rendészeti képzéseiben részt vevő hallgatók számára a Magyar állam- és 
jogtörténet című tankönyv. A kötetben társszerzőként szerepel Barna Attila és Tóth Zoltán 
József mellett tanszékünk professor emeritusa, Máthé Gábor és egyetemi docense Horváth 
Attila. A kötetet Révész T. Mihály lektorálta (2014. november 26.)  



 

  

 

  

2014. november 26-án folytatták le Balogh Judit egyetemi docens (Debreceni Egyetem 
Állam-és Jogtudományi Kar) habilitációs eljárását. (Magyar nyelvű tantermi előadás: A 
magyar magánjog fejlődésének irányai a polgári korban; magyar nyelvű tudományos előadás: 
A hatalommegosztás rendszerének kiépülése és garanciái a polgári kori Magyarországon, 
idegen nyelvű előadás: Ausbildung und Garantien der Gewaltentrennung in Ungarn im XIX. 
Jahrhundert) A habilitációs szakértő bizottság tagjai voltak Balogh Elemér egyetemi tanár, 
Kajtár István egyetemi tanár, Máthé Gábor egyetemi tanár és Mezey Barna egyetemi tanár. 
Az értékelés eredménye summa cum laude. Gratulálunk! (2014. november 26.)  

  

 

  

A Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a Tudomány Napja keretében 
szervezett szakmai konferencia jogtudományi szekciója 2014. november 22-én tartotta meg 
ülését. A neves magyarországi és erdélyi szakértők és tudósok részvételével zajló 
tanácskozást Kolosváry Bálint volt kolozsvári egyetemi tanár emlékének ajánlották a 
szervezők. A konferenciát Tonk Márton dékán és Mezey Barna egyetemi tanár nyitotta meg 
(2014. november 26.)  

  

 

  



2014. november 16-án tartotta alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és 
Jogtudományi Bizottsága. A köztestületi tagok körében lefolytatott szavazás 
eredményeképpen a jogtörténész szakmát az elkövetkező ciklusban választott mandátummal 
Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, Mezey Barna, Stipta István egyetemi tanárok 
képviselik majd. A bizottság tagjává választották továbbá Földi András és Jakab Éva római 
jogász professzorokat is (2014. november 26.)  

  

 

  

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2014. november 7-én a Debreceni 
Egyetem Főépületének Aulájában ünnepi konferencián emlékezett meg a debreceni egyetemi 
szintű jogászképzés kezdetének 100. évfordulójáról. Trócsányi László igazságügyi miniszter, 
Handó Tünde OBH elnök, Jakab András MTA intézetigazgató és Balla Lajos ítélőtáblai elnök 
mellett előadást tartott Mezey Barna tanszékvezető úr is "Jogászképzés a politika sodrában 
(1990-2014)" címmel. Az ünnepségsorozat alkalmából került sor "A Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 100 éve - 1914-2014" című kiállítás megnyitójára is (2014. 
november 26.)  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2014. novemberi száma (munkatársak: Barkóczi Dávid, 
Boros Árpád, Gagó-Kilbinger András, dr. László Balázs, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, 
Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Vastag Alexandra, Vígh 
Márta, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik 
szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2014. november 26.)  

  

 



  

A Szegedi Tudományegyetem Állam- Jogtudományi Kar, a Szegedi Akadémiai Bizottság 
Jogtudományi Szakbizottság és a Pólay Elemér Alapítvány serettel hív meg minden 
érdeklődőt a "Három szegedi jogtörténész" című tudományos emlékülésre. Bónis György 
(1914–1985) születésének 100., Both Ödön (1924–1985) születésének 90. és Iványi Béla 
(1878–1964) halálának 50. évfordulóján. A konferencián tanszékünket Mezey Barna és 
Völgyesi Levente képviselik (2014. november 20.)  

  

 

  

Képes György kollégánk "Az amerikai állammodell. Az Egyesült Államok alkotmányának 
alapelvei" című cikke lett az elmúlt hat év második legolvasottabb tanulmánya a Rubicon 
honlapján. A 2008. október 1-től működő figyelőrendszer által mért 21.787 felkereséssel, 
átlagosan majdnem hat perc fenntartózkodással, minden nap legalább egy bejelentkezéssel 
érte el ezt az eredményt. Csúcsnapon 212 látogató olvasta a tanulmányt (2014. november 17.)  

 

  

 

  

Néhány kép az "500 éves a Hármaskönyv. A Hármaskönyv szabályainak továbbélése" című 
konferenciáról (2014. november 5.)  



 



 



 

  

 

  

Tanszéki indulóink a XXXII. OTDK Kari fordulóján (2014. november 4.)  



 

 

A tagozatokban a következő eredmények születtek: 
 
Polgári Jog Tagozat III. helyezés: Zanathy Anna: Képmás – másképp? – Képmáshoz való 
jog az interneten 
Magyar Állam- és Jogtörténet Tagozat I. helyezés Papp Dorottya: A közegészségügyi 
igazgatás intézményesülésének lépései a XX. század első felében, különös tekintettel az 
Országos Közegészségügyi Intézet létrejöttére és működésére 
Magyar Állam- és Jogtörténet II. helyezés Gagó-Kilbinger András: Hungária Egyesült 
Földek - A nyilas állam, mint egy skizoid pszichopata álma  

Minden résztvevőnek ezúton is gratulálunk!  



  

 

  

2014. október 30-án Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartotta Mezey 
Barna nyitó- és zárszavával szokásos őszi tudományos konferenciáját a Magyar Börtönügyi 
Társaság. "A magyar büntetés-végrehajtási jog az európai elvárások tükrében" tárgyú 
tanácskozásnak két vezérfonala volt: egyfelől a 2013-ban elfogadott és 2015-től hatályos 
büntetés-végrehajtási törvény és végrehajtási rendeleteinek megalkotása, másfelől a magyar 
börtönügy előzményei, múltbéli gyökerei, máig tartó fejlődése. A konferencián köszöntő 
beszédet mondott Korinek László, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, előadást tartottak 
Vókó György egyetemi tanár, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, Pallo József bv. 
ezredes, főtanácsos, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főosztályvezetője, Tóth 
Judit főosztályvezető (Belügyminisztérium), Szeiberling Tamás, az Igazságügyi Hivatal 
főigazgatója és Antal Gábor büntetés-végrehajtási csoportvezető bíró (Pécsi Törvényszék) 
(2014. október 31.)  



 

  

 

  

A Kronosz Kiadó gondozásában megjelent Börtönügyi Lexikon munkálataiban az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke is közreműködött Mezey Barna tanszékvezető úr 
révén. A kötet több mint 1300 szócikkben, 250 színes és archív képpel illusztrálva tesz 
kísérletet a büntetés-végrehajtás legfontosabb fogalmainak, eszközeinek, intézményeinek, s 
nem utolsósorban több évszázados – hazai és egyetemes – fejlődésének összegzésére, 
megjelenítve a börtönügyhöz kapcsolódó társadalomtudományok széles spektrumát (2014. 
október 31.)  



 

  

 

  

Megjelent Bódiné Beliznai Kinga A bíbor méltóság, a sárga árulás című könyve a Balassi 
Kiadónál (2014. október 25.)  

 

  

 

  



Tanszékünk képviseletében Mezey Barna, Máthé Gábor és Gosztonyi Gergely vettek részt az 
első közös horvát-magyar jogtörténeti konferencián Zágrábban (2014. október 23.)  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2013. évi 2. száma (2014. október 
18.)  

  

 

  

2014. október 20-án kerül megrendezésre az első közös horvát-magyar jogtörténeti 
konferencia. A programon tanszékünket előadással képviseli Mezey Barna, Máthé Gábor és 
Gosztonyi Gergely (2014. október 18.)  

 

  

 

  

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kiadványsorozatot 
indított Jogi kultúrtörténeti, Jogi néprajzi kiskönyvtár címmel. Az első kötet Tárkány Szücs 



Ernő születésének 90. évfordulójának tiszteletére került kiadásra. A kötethez tanulmánnyal 
járult hozzá tanszékvezetőnk, Mezey Barna (2014. október 18.)  

 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar Nemzeti 
Levéltár tisztelettel meghívja Önt az "500 éves a Hármaskönyv. A Hármaskönyv 
szabályainak továbbélése" című konferenciára. Időpont: 2014. november 5. (szerda), 
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna (Budapest V. kerület, Egyetem tér 
1-3.) A konferencián kollégáink közül Mezey Barna, Bódiné Beliznai Kinga, Völgyesi 
Levente, Gosztonyi Gergely, Horváth Attila és Máthé Gábor adnak elő (2014. október 18.)  

 

  

 

  



2014. október 3-án Marosvásárhelyen, a Műszaki és Humántudományok Karon tartotta az 
Egyetem Napját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A 2014-es Egyetem Napja 
rendezvény nyitányaként tanszékvezetőnk, Mezey Barna, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora tartott előadást "Az európai alkotmány kialakulása" címmel (2014. 
október 10.)  

  

 

  

A PTE Illyés Gyula Kar adott otthont október 2-3-án a Tárkány Szücs Ernő Jogi 
Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2014.évi Interdiszciplináris Konferenciájának. 
A tudományos tanácskozásra összegyűlteket Prof. Dr. Horváth Béla a PTE IGYK dékánja, 
Prof. Dr. Mezey Barna a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi 
Kutatócsoport társelnöke és Dr. Tárkány Szücs Attila a kutató, Tárkány Szücs Ernő fia, 
valamint Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK általános és tudományos dékánhelyettese, a 
TSZE Kutatócsoport elnöke köszöntötte. A konferencián kollégáink közül előad Mezey 
Barna, Völgyesi Levente, Bódiné Beliznai Kinga és Frey Dóra adtak elő (2014. október 10.)  

 

  

 



  

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és 
Egyházjogi Szakosztálya szeretettel vár mindenkit "Az út az első világháborúba" című 
konferenciájára 2014. október 15-én az ELTE ÁJK Kari Tanácstermében (2014. október 8.)  

 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Tanszék 
Tudományos Diákköre, és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi 
Szakosztálya sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt "A Kúria a 21. században" 
című kerekasztal-beszélgetésre.  

Az esemény helyszíne, időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna, 2014. 
október 1. 18:00  

Meghívott előadók: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 
Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, tanszékvezető egyetemi tanár 
Dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró 
Dr. Hack Péter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  



 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2014. szeptemberi száma (munkatársak: Barkóczi Dávid, 
Boros Árpád, Gagó-Kilbinger András, Hajdú Lili, Losonczi Eszter, Nagy Virág Eszter, 
Palguta Virág, Papp Dorottya, Romsics Richárd, Szabó Zsanett, Varga Yvett, Vastag 
Alexandra, Vígh Márta, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók 
jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2014. szeptember 
30.)  

  

 

  

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és 
Jogi Néprajzi Kutatócsoport interdiszciplináris konferenciát szervez 2014. október 2-3-án 
Szekszárdon. A konferencián kollégáink közül előad Mezey Barna, Völgyesi Levente, Bódiné 
Beliznai Kinga és Frey Dóra is. A konferenciát Máthé Gábor nyitja meg (2014. szeptember 
26.)  

  

 

  

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria tisztelettel meghívja Önt a kúriai elnökök életútját és a 
korszakot bemutató konferenciasorozat harmadik szakmai tanácskozására, amelyre 2014. 



október 8-án, szerdán 10 órakor a Kúria Dísztermében kerül sor. A konferencián kollégáink 
közül előad Bódiné Beliznai Kinga és Zinner Tibor, a zárszót pedig Máthé Gábor tartja (2014. 
szeptember 25.)  

  

 

  

2014. szeptember 17-én 150 éve, hogy megszületett a Kúria egykori elnöke, Juhász Andor, 
akinek tiszteletére - kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga kezdeményezésére - emléktábla 
avatásra került sor egykori lakhelyén. A tiszteletadáson beszédet mondott Dr. Handó Tünde, 
az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és Dr. Patyi 
Gergely, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára is 
(2013. szeptember 20.)  

 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar vezetése Hajnóczy-díjat adományozott Losonczi 
Eszter joghallgató, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora részére, a 
Joghistória című szakmai folyóirat vezető szerkesztőjeként végzett példamutató 
tevékenységéért. Losonczi Eszternek a tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk! 
(2014. szeptember 8.)  

  

 

  

A 2014/2015-ös tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizennégy támogatható 



pályázat jutott. A nyertes pályázók közül Papp Dorottya a 2013/2014-es tanévben, Orbán 
András a 2012/2013-as tanévben, míg Kepler Norbert a 2011/2012-es tanévben voltak a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátorai. Papp Dorottyának, Kepler 
Norbertnek és Orbán Andrásnak gratulálunk sikeres pályázatukhoz és a köztársasági 
ösztöndíjhoz! (2014. szeptember 8.)  

  

 

  

Több száz év milliónyi könyvillusztrációja érhető el az interneten: a képek 1500-tól 1922-ig 
megjelent könyvekből származnak (2014. szeptember 5.)  

  

 

  

Megjelent Gosztonyi Gergely Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának 
vetületei című könyve az ELTE Eötvös Kiadónál (2014. szeptember 5.)  

 

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéken. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (2014. szeptember 5.)  



A benyújtás határideje: 2014. szeptember 15-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.)  

  

 

  

Megjelentek Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History sorozatunk 67., 68. és 
69. számai, amelyek a képekre kattintva teljes egészükben letölthetők honlapunkról (2014. 
szeptember 4.)  



 

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2014. 
szeptember 26-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 (2014. 
szeptember 4.)  

  

 



  

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2014/2015-ös tanév I. félévében (2014. szeptember 4.)  

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 10.00-12.00 óra 
Képessy Imre tanársegéd kedd 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 szerda 14.00-16.00 óra 
Völgyesi Levente adjunktus kedd 15.45-16.30 óra  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék őszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a szeptember 8-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a szeptember 15-i héten 
kezdődnek (2014. szeptember 3.)  

  

 

  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanulmánykötetet jelentetett meg "A Magyar Jog 
fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán" címmel. A 
kötet megjelenéséhez tanulmánnyal járult hozzá tanszékünkről Máthé Gábor és Mezey Barna 
is. A kötetet Máthé Gábor szerkesztette (2014. július 15.)  



 

  

 

  

Verebélyi Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára ünnepi kötetet jelentetett meg 
"Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben" címmel a Széchenyi István 
Egyetem. Tanszékünkről tanulmánnyal tisztelegett az ünnepelt előtt Máthé Gábor és Mezey 
Barna is (2014. július 15.)  

 

  

 



  

Egy kép a 14. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar-ról (2014. július 15.)  

 

  

 

  

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport interdiszciplináris 
nemzetközi konferenciát szervez 2014. október 2–3-án. A konferencia megszervezésének 
időpontja – Werbőczy István Tripartitumának 500 éves évfordulója –, valamint a Tolna 
megyei helyszín különösen aktuálissá teszi a jogszokás és a szokásjog vizsgálatának 
kiemelését a témakörökhöz kapcsolódóan. A szervezők a részvételi szándék visszajelzését az 
előadás címének megjelölésével és egy rövid absztrakttal a szervezés sikeressége érdekében 
2014. augusztus 25-ig kérik megküldeni (2014. július 4.)  

 

  

 

  



Karunk Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének és a jénai Friedrich-Schiller-Universität 
Büntetőjogi és Jogtörténeti Tanszékének szervezésében, Rothenburg ob der Taube 
Kriminalmuseumának közreműködésével kerül sor 2014. július 10. és 12. között a 14. 
Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminarra. Tanszékünket demonstrátoraink és 
oktatóink szép számban képviselik az eseményen (2014. július 4.)  

 

  

 

  

Megjelent Bódiné Beliznai Kinga szerkesztésében A Kúria és elnökei I. című könyv. A kúriai 
elnökökről szóló kötet egyfelől emléket kíván állítani e jeles bíráknak, másfelől pedig, az 
igazságszolgáltatás és a bírósági szervezet története iránt érdeklődő olvasóval ismerteti meg a 
XVIII-XX. századi felsőbírósági tradíciókat (2014. június 25.)  



 

  

 

  

A Jurátus XVIII. évfolyamának 95. száma a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos 
Diákkör e félévéről is tudósít (2014. június 5.)  

 

  

 

  



Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2013. évi 1. száma (2014. június 
3.)  

  

 

  

A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulójának kapcsán országos történészkonferenciát 
rendeztek Dévaványán. A programon tanszékünket Mezey Barna tanszékvezető úr képviselte 
előadással (2014. június 1.)  

 

  

 

  

A Gönczöl Katalin professzor asszony 70. születésnapjára megjelentetett tiszteletkötetben 
tanulmányt publikált tanszékvezetőnk, Mezey Barna (2014. május 22.)  



 

  

 

  

2014. május 15–18. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen rendezték az 
Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát. A tizenhetedik alkalommal szervezett 
seregszemle nyitóelőadását tanszékvezetőnk, Mezey Barna tartotta "Regionális 
jogfejlődésünk európai problémái" címmel (2014. május 20.)  

 

  

 



  

Volt tanszéki kollégánk, Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanár 70. 
születésnapjára ünnepi kötetet jelentetett meg "Emberek őrzője" címmel az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara. Tanszékünkről tanulmánnyal tisztelegett az ünnepelt előtt Bódiné 
Beliznai Kinga, Horváth Attila, Képessy Imre, Mezey Barna és Völgyesi Levente is (2014. 
május 4.)  

 

  

 

  

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2014. évi YOU MÁJT WIN 5 tanulmányi 
verseny. Az írásbeli fordulón 37-en indultak el, közülük a 12 legmagasabb pontszámot szerző 
versenyző került a második fordulóba, ahol számos értékes nyereményt kaptak a legjobbak (a 
nyereménykönyveket köszönjük a Rubicon-Ház Bt.-nek)! Az indulók írásbeli munkáinak 
pontszámai letölthetők innen. A tanszék munkatársai nevében gratulációnkat fejezzük ki a 
végső győztes, Nagy Virág Eszter (4. csoport) és minden egyes résztvevő számára! A 
versenyen készült képek megtekinthetők ide kattintva (2014. május 1.)  

 



  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. május 7-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Az előadók a tanszék demonstrátorai, akik az 
alapvizsgára való felkészülésben segítenek. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Paolo Aureliano Becchi professzor úr német nyelvű 
előadására ("Cyberspace und Demokratie. Wie das Internet Welt und Politik verändert") 
2014. május 8-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel az ELTE ÁJK Kari Tanácstermébe (2014. 
május 1.)  

 



  

 

  

A közjogi provizórium (1920-1944) időszakának alkotmányos berendezkedése címmel 
tudományos konferenciát tart a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Kara 2013. május 23-án. A konferencián tanszékünket Völgyesi Levente és Képes György 
képviselik (2014. május 1.)  

 

  

 

  

Volt tanszéki kollégánkat, Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi tanárt 
köszöntötték 70. születésnapja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának dísztermében. A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 
által szervezett rendezvényen először Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok 
köszöntötte Lőrincz tanár urat, majd Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az NKE 
Rendészettudományi karának dékánja, valamint Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar 
Börtönügyi Társaság elnöke méltatta az ünnepelt szakmai, illetve tudományos munkásságát. 
Ezt követően Csóti András az alkalomra készült tisztelgő kötetet, továbbá Ruzsonyi Péter a 
Pintér Sándor belügyminiszter adományozta díszszablyát adta át az ünnepeltnek. Az ünnepi 
kötetbe tanszékünkről tanulmányt jelentetett meg Bódiné Beliznai Kinga és Mezey Barna 
(2014. május 1.)  



 

  

 

  

Zinner Tibor "A nagy politikai affér (a Rajk-Bankov-ügy)" című művének második kötetének 
bemutatóján 2014. április 24-én a laudációkat Boross Péter, a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke és Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, az ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára tartották. A 
kétkötetes feldolgozás második kötete egyrészt feltárja a koholt "paksi találkozót", másrészt 
szól arról is, hogy a Rákosi által készített vádirat Sztálin kézjegyét viseli magán, és erről 
hogyan tájékoztattak, bemutatva a szovjet diktátor viszonyulását az ítéletek mértékéhez 
(2014. május 1.)  



 

  

 

  

Tanszékünk meghívására Prof. Dr. Eric Gojosso, a Poitiers-i Egyetem Jogi Karának volt 
dékánja és az Kar Jogtörténeti Tanszékének vezetője az ELTE külügyi pályázatának 
keretében Budapestre érkezik. Professzor úr öt összefüggő előadásból álló kurzust tart, 
amelynek címe: L’encadrement juridique du pouvoir sous l’Ancien Régime en France. Az 
előadások az Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.) kerülnek megrendezésre az alábbi 
időpontokban:  

2014. április 28. (hétfő), 09.00-12.30 
2014. április 29. (kedd) 10.00-11.30 
2014. április 30. (szerda) 09.00-12.30  

 

  

 

  



A Tudományos Diákkör börtönlátogatása a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben 2014. április 25-én.  

 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti tanszék oktatóiból és demonstrátoraiból álló zsűri elbírálta a 
2014 márciusában meghirdetett cikkíró pályázatra beérkezett tanulmányokat. Hosszas vita 
után a zsűri az alábbi sorrendet állapította meg:  

1. helyezett: Szvitán Krisztián 
2. helyezett: Deák Milán 
Különdíj: Gagó-Kilbinger András  

A zsűri harmadik helyezést nem osztott ki. Az első helyezett és a különdíjas pályamunkát a 
Joghistória 2014 áprilisi, míg a második helyezett írást a Joghistória őszi számainak 
egyikében jelentetjük meg. Mindhárom díjazott értékes könyvjutalmat is nyert, amelyet 
MÁJT szemináriumvezetőjüktől fognak tudni átvenni. A nyerteseknek és minden pályázónak 
köszönjük beküldött munkáját és a befektetett energiát! (2014. április 25.)  

  

 

  

A Kúria elnöke, Darák Péter felkérésének eleget téve a Kúria Klubban tartott előadást 2014. 
április 14-én a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
társelnöke és elnöke, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE rektora és Nagy 
Janka Teodóra főiskolai tanár, a PTE IGYK dékánhelyettese. Darák Péter köszöntőjét 
követően az előadók "Alkotott jog, szokásjog, jogszokás" címmel szóltak a történeti 
jogforrások helyéről és szerepéről a magyar jogfejlődésben. Az alkotott jog történeti és 
aktuális kérdései, Werbőczy István 500 éve született szokásjogi gyűjteményének évfordulós 
értékelése, a "lent", azaz a jogszokások színes világának felidézése számos kérdés, vélemény 



megfogalmazására nyújtott alkalmat. A programot záró kötetlen szakmai beszélgetés – 
amelyet Bódiné Beliznai Kinga vezetett – lehetőséget kínált az eszmecserére jogalkotásunk és 
jogalkalmazásunk aktuális kérdéseiről éppenúgy, mint a jogtörténet ünnepéről (2014. április 
19.)  

 

  

 

  

Karunk dékánja, Király Miklós professzor úr 2014. április 17-én Zágrábban együttműködési 
megállapodást írt alá a Zágrábi Egyetem Jogi Karának dékánjával, Hrvoje Sikirić professzor 
úrral. A két ország jogi hagyományainak hasonlósága miatt a megállapodás kiemelt helyen 
kezeli a jogtörténeti kutatások összehangolását. A megállapodás alapján tanszékünk 
delegációja idén ősszel Zágrábba látogat, hogy a hosszú távú együttműködés részletei 
pontosításra kerüljenek (2014. április 19.)  



 

  

 

  

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt 
a Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe című konferenciára. 2014. május 5-én 
tanszékünk képviseletében a konferencián előadást tart Mezey Barna professzor úr (2014. 
április 19.)  

 

  

 

  

Dalibor Čepulo professzor, a Zágrábi Egyetem Jogtörténeti Tanszékének vezetője tanszékünk 
könyvtárának ajándékozta az első teljes horvát jogtörténeti tankönyv egy példányát (2014. 
április 4.)  



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. április 2-án, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Előadó: Gaál János, előadásának címe: Magyar 
katonai (hadi)jogtörténet. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  



A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. március 26-án, szerdán, 11.50-kor lesz a 
Terror Háza Múzeumban. Tárlatvezető: Horváth Attila. A részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött! További információ: facebook.com/MAJTTDK. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett "A magyar jog fejlődésének fél évezrede" 
című konferencián tanszékünket Mezey Barna előadással, míg Máthé Gábor zárszó tartásával 
képviselte (2014. március 26.)  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2014. márciusi száma (munkatársak: Gagó-Kilbinger 
András, Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanett, 



Szvitán Krisztián, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk 
olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat 
(2014. április 29.)  

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 5 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. A verseny facebook oldala (2014. március 22.)  



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. március 19-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Előadó: Koltay András, előadásának címe: A 
szólásszabadság alapvonalai tegnap és ma. Mindenkit szeretettel várunk!  



 

  

 

  

PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék tanulmányírói pályázatot hirdet az alábbi két kép valamelyikének témájához 
kapcsolódóan (a képekre kattintva külön ablakban nagy méretben is megjelennek):  

 

A pályázaton – tagozattól függetlenül – az ELTE ÁJK bármely hallgatója indulhat. A 
pályaműveket elektronikus formában várjuk a majttdk@gmail.com címre, a leadási határidő 
2014. április 20.  



 

A legjobb két tanulmány szerzője értékes könyvcsomagot nyerhet. A legjobb tanulmányoknak 
megjelenést biztosítunk a Joghistória folyóiratban (2014. március 14.)  

  

 

  

Két kép Csapó Csaba előadásáról a Tudományos Diákkörben (2014. március 13.)  

 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. március 12-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Előadó: Csapó Csaba, előadásának címe: Ferenc 
József és a kiegyezés. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2014. márciusi száma (munkatársak: Deák Richárd, 
Karácson Zita, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanettt, Ványa 
Bertalan, Vitál Vivien, Vastag Alexandra, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk olyan 
hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2014. 
március 12.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. március 5-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Előadó: Négyesi Lajos, előadásának címe: Mohács 
- mi rejlik a felszín alatt? Mindenkit szeretettel várunk!  



 

  

 

  

2014. február 26-án folytatódik az Eötvös Szalon az Aula Magnában. Horváth Attila egyetemi 
docens vendégei Szilasi Alex zongoraművész és Kovács András Péter humorista lesznek. Az 
Eötvös Szalont a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és az ELTE ÁJK Hallgatói 
Önkormányzata szervezi (2014. február 20.)  

 

  

 

  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a 
rendvédelemtörténet gondozásában elért kimagaslóan maradandó tevékenységéért az Eötvös 



Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéke részére Szemere Bertalan díjat adományozott (2014. február 21.)  

 

  

 

  

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár 2013-ban indította útjára az "Életutak – pályaképek" 
című konferencia-sorozatot, amelynek célja a kúriai elnökök életútjának és hivatali 
működésük történelmi korszakának bemutatása. A konferencia-sorozat második szakmai 
tanácskozására - Mezey Barna elnökletével - 2014. február 20-án került sor a Magyar 
Nemzeti Levéltárban. Előadásában Bódiné Beliznai Kinga jogtörténész, egyetemi adjunktus, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának oktatója két kúriai 
elnök életútját mutatta be a hallgatóságnak (2014. február 21.)  

 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2014. február 19-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). A téma: Hogyan írjunk évfolyamdolgozatot? 
Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztály "A kivételes hatalom és a 
közbiztonság" címmel 2014. február 21-én közbiztonság-történeti tudományos szimpoziont 
rendez. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk! (2014. február 12.)  

  

 

  

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria tisztelettel meghívja Önt az "Életutak-pályaképek" 
című, kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat második szakmai 
tanácskozására, melyre 2014. február 20-án, csütörtökön 10 órakor a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára Kutatótermében kerül sor (Budapest, I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.). 
A konferencián Mezey Barna elnököl, kollégáink közül pedig előadást tart Bódiné Beliznai 
Kinga (2014. február 11.)  

  

 



  

Mezey Barna tanszékvezető úr első slam szereplése megnézhető itt (2014. február 1.)  

  

 

  

Tájékoztatjuk azokat, akik felvették a kurzust, hogy Bódiné Beliznai Kinga 2014. február 19-
én (szerda 16.00-18.00) az Eckhart-szemináriumi teremben (II. emelet 210.) tartja meg első 
előadását Vom Verdacht bis zur Strafvollstreckung címmel (2014. február 1.)  

  

 

  

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2013/2014-es 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 10.00-12.00 óra 
Képessy Imre tanársegéd kedd 14.00-16.00 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 csütörtök 10.00-12.00 óra  

  

 

  

Tájékoztatjuk azokat, akik felvették a kurzust, hogy Prof. Dr. Eric Gojosso a PhD szobában 
kapott helyet a 2014. április 28-30. között megtartandó francia nyelvű blokk-szemináriumára 
(L'encadrement juridique du pouvoir sous l'Ancien Régime en France). A kurzus kapcsán a 
további híreket a NEPTUN-on keresztül küldjük meg (2014. február 1.)  

  

 

  



Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2014. 
február 21-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 (2014. január 15.)  

  

 

  

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások a 2013/2014-es tanév II. félévében (2013. 
január 15.)  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tavaszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a február 10-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a február 17-i héten 
kezdődnek (2014. január 15.)  

 


