
Az Eperjesi Egyetem kiadásában megjelent Mezey Barna A magyar polgári börtönügy 
kezdetei című könyve szlovák nyelven (2011. december 19.) 

 

  

 

  

Beszámoló az "Aktuelle Aspekte der rechtshistorischen Forschung" című nemzetközi 
doktorandusz-konferenciáról (2011. december 16.) 

  

 

  

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tisztelettel meghívja Önt 
a II. KRE Büntetőjog-történeti konferencia című tudományos konferenciára (2011. december 
10.) 

  

 

  

Tanszékünk képviseletében Gosztonyi Gergely előadást tartott a "Tudásérték a médiában" 
című konferencián az ELTE PPK-n. Az előadás letölthető innen (2011. december 10.)  

  



 

  

Tanszékünk 2011. december 15-16-án nemzetközi doktorandusz konferenciát szervez 
"Aktuelle Aspekte Der Rechtshistorischen Forschung" címmel, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. A konferencia programja letölthető innen (2011. december 6.) 

  

 

  

Megjelentek Jogtörténeti Értekezések sorozatunk legújabb, 39., 40. és 41. számai (2011. 
december 1.) 

 



  

 

  

Tisztelettel meghívjuk Kiss Bernadett Közterületi közrendsértő magatartások a XIX-XX. 
század fordulóján című doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára, melynek helyszíne és 
időpontja: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (1053 Budapest, V. ker. 
Egyetem tér 1-3.), Eckhart-szeminárium (II. emelet 210. terem), 2012. január 19. (csütörtök) 
16.00 óra. Amennyiben nem tud részt venni a vitán, kérjük, hogy észrevételeit írásban küldje 
el az agihorvath@ajk.elte.hu címre. A dolgozat munkahelyi vitára bocsátott változata itt 
olvasható (2011. november 30.) 

  

 

  

Tanszékünk képviseletében Mezey Barna előadást tartott a Történelemtanárok 21. Országos 
Konferenciáján a Kossuth Klubban. Az előadás megnézhető ezen a linken (2011. november 
27.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2011. novemberi száma (munkatársak: Barta Áron, 
Hederics Viktor, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Körmendi Zsófia, 
Milánkovich András, Mireisz Tímea, Nikula István, Losonczi Eszter, Palguta Virág, 
Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr, Szeredi Kristóf, Szabó Anna). Továbbra is örömmel várjuk 
olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat 
(2011. november 27.) 



 

  

 

  

Tanszékünk munkatársai közül Mezey Barna Közép-kelet-európai történetiség, Gosztonyi 
Gergely pedig Propaganda és hatalomkoncentráció címmel tartott előadást 2011. 
novemberében a Bibó István, az államtudós és államférfi című konferencián. Az V. Szegedi 
Jogtörténész Konferencián tanszékünket Mezey Barna, Máthé Gábor, Völgyesi Levente, 
Horváth Attila és Beke-Martos Judit képviselték előadással (november 27.) 

  

 

  

A Budapesti Ügyvédi Kamara Protokoll-termében nagy sikerel mutatták be Mezey Barna 
(szerk.) "A szimbólumok üzenete (A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és 
tárgyak)" című és Kengyel Miklós "Perkultúra (A bíróságok világa – A világ bíróságai)" című 
könyveit (2011. november 17.) 



 

  

 

  

2011. november 4-én Mezey Barna részt vett a Baden Württenbergi kormány 
kutatóintézetének, az Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskundénak 
konferenciáján. A Normsetzung und Normverletzung témát felölelő tanácskozáson előadást 
tartott "Das Gefängnis im Vormärz. Zur Rolle der Kerkerstrafe in der 
Patrimonialgerichtsbarkeit" címmel (november 11.) 



 

  

 

  

Tisztelettel meghívjuk a "90 éves a szegedi jogászképzés" című ünnepi sorozat keretében, 
2011. november 24-én megrendezésre kerülő V. Szegedi Jogtörténész Konferenciára (A 
polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete), amelyet a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténeti Tanszéke szervez (2011. november 10.) 

  



 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2011. évi 1. száma (2011. 
november 9.) 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. november 16-án, szerdán, 18.00-kor lesz az 
V. tanteremben. Előadó: Horváth Attila, akinek a vezetésével 1912 és 1949 közötti 
filmhíradókat fogunk megnézni. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

A Zágrábi Egyetem Jogi Karának Horvát Jog- és Államtörténeti Tanszéke 2011-ben 
fennállásának századik évfordulóját ünnepli. E jeles alkalomra Dalibor Čepulo tanszékvezető 
professzor irányításával 2011. november elején nemzetközi konferenciát szerveztek. A 
konferenciára hét közeli ország (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, 
Magyarország, Szerbia és Szlovénia) tizennégy egyeteméről (többek között például Bécs, 
Belgrád, Ljubjana, Dubrovnik, Graz, Sarajevo, Split, Skopje, Rijeka vagy Mostar) érkeztek 
résztvevők. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
is meghívást kapott a nemzetközi konferenciára, és tanszékünk két fővel, Rigó Kinga PhD-
hallgatóval és Gosztonyi Gergely tanársegéddel képviseltette magát. Gosztonyi Gergely a 
konferencia első napján, a vezető szekcióban adott elő, míg Rigó Kinga a második nap 
legérdekesebb részét, a kerekasztal-beszélgetést vezette fel prezentációját. Mindketten az 
állam- és jogtörténet oktatás magyarországi történetéről, az intézményrendszerről, a jelenlegi 
helyzetről és a jövőbeli utakról szóltak előadásaikban. Horvát társtanszékünk szándékai 



szerint az összes előadást konferencia-kiadvány formájában publikussá teszik a közeljövőben, 
így a szélesebb olvasóközönség is megismerheti azokat (2011. november 6.) 

 

  

 

  

A Budapesti Ügyvédi Kamara, a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és 
Egyházjogi Szakosztálya, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja Önt és barátait Mezey Barna 
(szerk.) "A szimbólumok üzenete (A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és 



tárgyak)" című és Kengyel Miklós "Perkultúra (A bíróságok világa – A világ bíróságai)" című 
könyvek bemutatójára. A rendezvény időpontja: 2011. november 17-én (csütörtök) 16:00, 
helye: Budapesti Ügyvédi Kamara Protokoll-terem (1055 Budapest, Szalay u. 7.) (2011. 
október 11.) 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. november 9-én, szerdán, 18.00-kor lesz a III. 
tanteremben. Előadó: Máthé Gábor, előadásának címe: A Szent Korona-tan és revíziója. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 



  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. október 27-én, csütörtökön, 10.00-kor lesz a 
Rendőrség-történeti múzeumban. A múzeumlátogatás ingyenes, és magában foglal egy kb. 
másfél órás idegenvezetést is. Szeretnénk felmérni előzetesen, hogy hány főre számíthatunk, 
ezért kérünk mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk, hogy küldjön egy e-mailt a 
majttdk@gmail.com-ra. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

Megjelent Junge Ungarische Rechtshistoriker sorozatunk 3. száma, Richten oder Schlichten: 
Formen strafrechtlichen Konfliktbewältigung címmel (2011. október 20.) 



 

  

 

  

Barátunk, kollégánk, dr. Bakonyi Péter halálának első évfordulója alkalmából emlékművet 
avattak fel ünnepélyesen a martfűi új köztemetőben (2011. október 14.) 



 

  

 

  

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tisztelettel meghívja Önt a Magyar Nemzeti 
Múzeum dísztermében 2011. október 18-án megrendezésre kerülő "Anyakönyvek és a 
genealógiai kutatás" című tudományos konferenciára. Részletes program letölthető innen. 
(2011. október 13.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. október 19-én, szerdán, 18.00-kor lesz a III. 
tanteremben. Előadó: Barta Róbert (DE Történelmi Intézet), előadásának címe: A nürnbergi 
per és a magyar háborús bűnösök perei. Mindenkit szeretettel várunk! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy itt lehet majd jelentkezni a 2011. október 27-én (csütörtök) 
10.00-kor tartandó TDK ülésre, amelynek keretében a Rendőrség-történeti Múzeumot 
látogatjuk meg ingyenes tárlatvezetéssel! 

 



  

 

  

PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék tanulmányírói pályázatot hirdet az alábbi témakörökben: 

- A sedria rövid története és működése 
- A magyar történeti alkotmány értelmezése („Az én történeti alkotmányom”) 
- Az ezerarcú hóhér (hiteles források alapján esszé vagy novella írása - a novellaírás 
szempontjai) (pl.: miből állt egy hóhér napja) 

A legjobb tanulmányoknak megjelenést biztosítunk a Joghistória folyóiratban. A legjobb 
három tanulmány szerzője értékes könyvcsomagot nyerhet (2011. október 6.) 

 

  

 

  

2011. október 5-én a Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére rendezett 
emlékülésen a jelenlévő jogászok, jogtörténészek, történészek és néprajzos szakemberek 
megalakították a Tárkány Szűcs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoportot. Az 
egyetemközi kutatócsoport az alapítók akarata szerint feladatának tekinti a jogi kultúrtörténet 
és a jogi néprajz kutatásával foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló 
szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi erőforrások 
egyesítését, az interdiszciplinaritás alapján a tudományterületek szinergiája jegyében a 
tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka 
hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében. A kutatócsoport központja a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Kara, támogatója a Pécsi Tudományegyetem Magyar 



jogtörténeti tanszéke és doktori iskolája, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Szegedi Tudományegyetem Magyar jogtörténeti tanszéke. 
Az alapítók a kutatócsoport elnökévé Nagy Janka Teodóra főiskolai tanárt, társelnökévé 
Mezey Barna egyetemi tanárt választották meg (2011. október 6.) 

 

  

 

  

Thomas Olechowski szerkesztésében megjelent a Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 
című folyóirat első száma. A kiadvány érdekessége, hogy annak szerkesztésében a számos 
neves osztrák kollégán túl – a nemzetközi szerkesztőbizottság tagjaként – több, a nemzetközi 
színtéren kiemelkedő kutató is részt vesz. Tanszékünk számára rendkívül megtisztelő, hogy e 
testület tagja a német, holland, cseh, lengyel és szlovén professzorok mellett tanszékünk 
vezetője, Mezey Barna is. A kiadvány évente kétszer jelenik meg, elérhető lesz nyomtatott és 
online formában is (2011. október 2.) 

 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. október 5-én, szerdán, 18.00-kor lesz a III. 
tanteremben. Előadó: Barna Attila, előadásának címe: a lőcsei Fehér Asszony pere és 
legendája. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

Munkatársaink közül 2011. novemberében Mezey Barna vesz részt a "Normsetzung und 
Normverletzung (Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts)" című konferencián Tübingenben, míg Gosztonyi Gergely és Rigó Kinga a 
Zágrábi Egyetem Jogi Karán a 100 éves Horvát Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék 
évfordulós ünnepségén ("International Scientific Conference marking the Centenary of the 
Foundation of the Chair of History of Croatian Law and State") képviselik tanszékünket 
(2011. október 1.) 

  

 

  

A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület, a Lánchíd Kör és a Széchenyi 
Társaság "220 éve született a Lánchíd megálmodója, 200 éve a hídépítés vezetője" címmel 
emlékestet szervezett 2011. szeptember 21-én. A rendezvény előtt az Ybl Miklós téren a 
Clark Emléktáblánál koszorúzásra került sor. A Széchenyi Társaság nevében emlékbeszédet 
tartott Horváth Attila egyetemi docens (2011. szeptember 27.) 



 

  

 

  

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi 
Szervezetének Kiskun Múzeuma 2011. október 17-én (hétfőn) emlékülést szervez Vajna 
Károly születése 160. évfordulója alkalmából. A tervezet alapján a levezető elnök Mészáros 
Márta múzeumigazgató. Előadók: Dr. Nánási László PhD, főügyész, Bánkiné Molnár 
Erzsébet MTA doktora, nyugalmazott múzeumigazgató, Csóti András bv.vezérőrnagy, BVOP 
pk.helyettes, Dr. Vincze Eszter bv. felügyeleti ügyész, Dr. Nagy Janka Teodóra PhD, 
tanszékvezető főiskolai tanár, valamint Dr. Mezey Barna MTA doktora, ELTE rektora, 
tanszékvezető egyetemi tanár (2011. szeptember 27.) 

 

  

 

  



2011. október 5-én a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara és a Magyar Néprajzi 
Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya Tárkány Szűcs Ernő születésének 90. évfordulója 
alkalmából Tárkány Szűcs Emlékülést szervez Szekszárdon. Ez alkalommal kerül sor a 
multidiszciplináris jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatócsoport megalakulására (2011. 
szeptember 27.) 

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2011. szeptemberi száma (munkatársak: Sándor Dávid, 
Andriska Zsófia, Tóth Boldizsár Artúr, Mireisz Tímea, Szabó Anna, Necz Dániel, Madocsai 
Kinga Blanka, Ihász Péter, Nikula István, Joó Barbara, Szabó András). Továbbra is örömmel 
várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású 
írásaikat (2011. szeptember 27.) 

 

  

 



  

"Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis" címmel tudományos konferenciát szervezett a 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2010. szeptember 20-
21-én. Tanszékünkről előadást tartott Horváth Attila Széchenyi jogi reformkoncepciója 
témakörben (2011. szeptember 27.) 

  

 

  

2011 októberében jelenik meg a Jogtörténeti értekezések következő kötete a Bor és 
jogtörténet. A kötet bemutatójára 2011. október 5-én kerül sor Szekszárdon, a szekszárdi 
boregyetem szervezésében (2011. szeptember 27.) 

  

 

  

Mezey Barna szerkesztésében megjelent az ELTE Eötvös Kiadó Jogi Kari Tudomány 
sorozatának legújabb kötetete, a Szimbólumok üzenete címmel. (2011. szeptember 15.) 

 

  

 

  



A tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk kollégáinknak: Völgyesi Levente 
adjunktus úrnak, aki az ELTE Ünnepi Tanévnyitó Szenátusi Ülésén a Pro Universitate 
Emlékérem ezüst fokozatát vehette át, és Máthé Gábor professzor úrnak, aki professor 
emeritusi címben részesült. (2011. szeptember 9.) 

 

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére az ELTE ÁJK Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékén. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A benyújtás határideje: 2011. szeptember 19-ig (hétfő) folyamatosan 
A benyújtás módja: kinyomtatott formában a dékánnak címezve az illetékes tanszéken a 
tanszék vezetőjéhez  

A pályázat részét képezi a honlapunkról letölthető demonstrátori pályázati űrlap, a hallgató 
önéletrajza, motivációs levele, egy tanszéki oktató ajánlása, illetve a pályázat beadását 
megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló leckekönyv-fénymásolata. (2011. 
szeptember 2.) 

  



 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2011. 
szeptember 23-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. (2011. 
szeptember 2.) 

  

 

  

DEMONSTRÁTORI KÉRDEZZ - FELELEK 
 
Kik a demonstrátorok? Mit csinálnak? Milyen feladatokkal jár demonstrátornak lenni? Miért 
jó demonstrátornak lenni? Kiből lehet demonstrátor? Hogyan kell pályázni? 
 
Ha ezek a kérdések foglalkoztatnak, vagy csak szívesen találkoznál a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék volt demonstrátoraival egy kötetlen beszélgetésre, akkor sok szeretettel 
várunk a Tanszéken az Eckhart szemináriumi terembe (II. emelet 210.) 2011. szeptember 13-
án (kedd) 18.00 órakor! (2011. szeptember 2.) 

  

 

  

2011. augusztus 30-31-én rendezte meg a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 
vándorgyűlését Pécsett. A 2. szekció témája az egyetemi autonómia fogalma, tartalma és 
történeti változásai volt a 19. századtól napjainkig. A vándorgyűlésen előadást tartott Mezey 
Barna tanszékvezető egyetemi tanár (2011. szeptember 2.) 

 

  

 



  

A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, a 
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara és a TIT Bács-
Kiskun Megyei Szervezete 2011. augusztus 26-án rendezte meg a XVI. Nyári 
Jogakadémiáját, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Bíróság dísztermében. a megjelenteket 
köszöntötte dr. Bodóczky László ny. megyei bírósági elnök, a Magyar Jogász Egylet Bács-
Kiskun Megyei Szervezetének elnöke és Dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilona a B ács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója. Előadást tartott: Dr. Mezey Barna 
tanszékvezető egyetemi tanár (Történeti alkotmány – Chartális alkotmány) és Dr. Sárközy 
Tamás, egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke (Vezetői felelősség a gazdasági 
szervezetekben). Zárszót mondott Dr. Bicskei Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke 
(2011. augusztus 29.) 

 

  

 

  

2011. augusztus 28-án az Újpesti Városnapok keretében az Újpesti Önkormányzat, Újpesti 
Közművelődési Kör, Újpesti Városvédő Egyesület, a Magyar Ügyvédi Kamara jóvoltából sor 
került Plósz Sándor volt igazságügy-miniszter és egyetemi tanár emléktáblájának 
leleplezésére és felavatására a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság Erzsébet utcai 
homlokzatán. A megjelenteket köszöntötte Kőrös András, az Újpesti Közművelődési Kör 
ügyvivője. Emlékbeszédet tartott Mezey Barna jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár. 
Az emléktáblát felavatta Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere a város nevében Szemán 
Felicitász, a Fővárosi Bíróság elnökhelyettese a bírói szervezet képviseletében (2011. 
augusztus 29.) 



 

  

 

  

A 2011/2012-es tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizenöt támogatható 
pályázat jutott. A tizenöt támogatott pályázat benyújtói közül hárman is a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék demonstrátorai voltak a 2010/2011-es tanévben. Gratulálunk sikeres 
pályázatukhoz és a köztársasági ösztöndíjhoz Madocsai Kinga Blankának, Nikula Istvánnak 
és Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúrnak! (2011. július 28.) 

  

 

  

Megjelentek Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History sorozatunk 64., 65. és 
66. számai, amelyek a képekre kattintva teljes egészükben letölthetők honlapunkról (2011. 
július 12.) 



 

  

 

  

Tanszékünk több oktatója és hallgatója is részt vesz a tanszék által szervezett hagyományos, 
immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő német-magyar csereszemináriumon 
Rothenburgban. (2011. július 1.) 

  

 

  



A tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk Mezey Barna tanszékvezető úrnak, akinek 
az MTA Doktori Tanácsa 2011. június 24-én odaítélte az MTA doktora címet „A munkáltatás 
szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató 
házakig)” című értekezéséért. Néhány kép a doktori védésről. (2011. június 26.) 

 

  

 

  

Honlapunkon megtalálhatók a tanszék által a 2011/2012-es tanév I. félévére meghirdetett 
fakultatív előadások (2011. június 26.) 

  

 

  

"Közös célok, érdekek és értékek: Széchenyiek és Zamoyskiak" címmel lengyel-magyar 
konferenciát rendezett a Széchenyi Alapítvány Esztergomban 2011. június 9-én, amelyen 
Horváth Attila egyetemi docens gróf Széchenyi István politikai-jogi nézeteiről tartott előadást 
(2011. június 12.) 



 

  

 

  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2010. évi 4. száma (2011. június 
2.) 

  



 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Kari 
Tudományos Diákköri Tanács részére a 2010/2011-es tanév második félévéről (2011. május 
18.) 

  

 

  

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2011. évi YOU MÁJT WIN 2 tanulmányi 
verseny. Az írásbeli fordulón 115-en indultak el (az elért pontszámok), 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)! 
A tanszék munkatársai nevében gratulációnkat fejezzük ki a végső győztes, Kepler Norbert 
(16. csoport) és minden egyes résztvevő számára! A versenyen készült képek megtekinthetők 
ide kattintva. (2011. május 3.) 

 

  

 

  



Tisztelettel meghívjuk Bódiné dr. Beliznai Kinga Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben 
című doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára, melynek helyszíne és időpontja: ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (1053 Budapest, V. ker. Egyetem tér 1-3.), Eckhart-
szeminárium (II. emelet 210. terem), 2011. június 14. (kedd) 16.00 óra. Amennyiben nem tud 
részt venni a vitán, kérjük, hogy észrevételeit írásban küldje el az agihorvath@ajk.elte.hu 
címre. A dolgozat munkahelyi vitára bocsátott változata itt olvasható (2011. május 3.) 

  

 

  

"Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen, Ronald Reagan (1911-2004)" című nemzetközi 
konferencia keretében a magyar-amerikai kapcsolatok történetéről beszélt Horváth Attila 
egyetemi docens. A tanácskozásra a Terror Házában, a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány rendezésében 2011. április 29-én került sor (2011. 
május 2.) 

 

  

 

  

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt Mezey Barna MTA doktora címre benyújtott „A 
munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a 
rabdolgoztató házakig)” című értekezésének 2011. május 30-án 14.00 órakor az MTA 
Székháza Nagytermében (Bp. V. Roosevelt tér 9., II. emelet) tartandó nyilvános vitájára. 

Az értekezés opponensei: Korinek László, az MTA levelező tagja, Kajtár István, az MTA 
doktora és Vókó György, az állam- és jogtudomány kandidátusa. 

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany János u. 1.). A nyilvános 
vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen is észrevételt tehet. Az értekezés 



és a tézisek megtekinthetők a http://mta.hu/cikkek/folyamatban_levo_doktori_eljarasok 
honlapon. (2011. április 28.) 

  

 

  

A XXX. jubileumi OTDK-ról tanszékünk a Magyar Jogtörténet Tagozatban egy második 
helyezést és egy különdíjat hozhatott el Pécsről. 

Második helyezés: Tóth Boldizsár – Irínyi József munkásságának közjogi vonatkozásai. 
Gondolatok a magyar polgári állam kialakulásáról egy elfeledett reformkori politikus 
munkásságának tükrében (Témavezető: Révész T. Mihály) 

Különdíj: Sándor Dávid – A magyar konföderáció mint nemesi köztársaság (Témavezető: 
Képes György) 

A két díjazott mellett Joó Barbara kiváló pályamunkával, Mireisz Tímea és Nikula István 
pedig opponensi véleménnyel járult hozzá a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
hírnevének öregbítéséhez. 

Találkozunk 2013-ban Szegeden! (2011. április 20.) 

 



 



 

 



  

 

  

Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja Önt és barátait Mezey Barna (szerk.) 
Szimbolikus kommunikáció (A jog színházától a jogi rituáléig) című könyvbemutatóra. A 
könyvet bemutatja: Dr. Karácsony András egyetemi tanár. A szerzők nevében Prof. Dr. 
Reiner Schulze (Westfälische Wilhelms-Universität Centrum für Europäisches Privatrecht 
Institut für Internationales Privatrecht Institut für Rechtsgeschichte) beszél. 

A rendezvény ideje: 2011. április 27-én (szerda) 16.00, helye: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem 
(Budapest, V. Egyetem tér 1-3. fszt.) (2011. április 15.) 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 2 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. (2011. április 10.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. április 13-án, szerdán, 18.00-kor kerül 
megtartásra a II. emelet 210. teremben (Eckhart-szeminárium). Előadók a XXX. jubileumi 
OTDK tanszéki indulói. Mindenkit szeretettel várunk! (2011. április 10.) 



 

  

 

  

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az új alkotmány 
preambulumáról rendezett szakmai tanácskozásán 2011. április 8-án (Az új alaptörvényről – 
elfogadás előtt) részt vettek tanszékünk munkatársai is. Mezey Barna a Nemzeti hitvallás 
jogtörténeti elemeiről, Horváth Attila a történeti alkotmány jogfolytonosságáról a Nemzeti 
Hitvallás tükrében tartott előadást (2011. április 10.) 

 

  

 

  

2011. március 31-én Horváth Attila egyetemi docens Koncepciós perek a kulákok és a tsz-
vezetők ellen témakörben tartott előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas 
Közgazdaságtudományi Intézete és Jogtörténeti Intézete, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Történettudományi Intézete, és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és 
Faluszociológiai Bizottsága "Földindulások – Sorsfordulók, kollektivizálás, agrárvilág és 
vidéki változások a 20. század második felében" című konferenciáján, amely egyben 
megemlékezés is volt az ötven évvel ezelőtti erőszakos kollektivizálásról (2011. április 6.) 



 

  

 

  

A tanszék előtti tárolóból ingyen elvihetők a TDK Híradó és a Jogtörténeti Szemle régebbi 
számai. Jó olvasást! (2011. március 29.) 

 

  

 

  



A Tudományos Diákkör következő ülése közösen kerül megrendezésre a Kriminológiai TDK-
val 2011. április 5-én, kedden, 18.00-kor az I. tanteremben. Előadó: Lévay Miklós 
(tanszékvezető, alkotmánybíró), előadásának címe: A szabad akaratból a determinizmusba - a 
kriminológiai gondolkodás változása a XIX. században (Lombroso, Quetelet). Mindenkit 
szeretettel várunk! (2011. március 29.) 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülésén (2011. március 30.) a Kozma utcai Budapesti 
Fegyház és Börtön intézményét látogatja meg. Sajnos létszámkorlátos a program, így nem 
minden jelentkezőt tudunk magunkkal vinni. Információk a találkozóról és a résztvevők 
listája ebben a dokumentumban található. Minden elfogadott jelentkezőt e-mailben is 
értesítünk. (2011. március 24.) 

  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerültek digitális könyvtárunkba az alábbi 
kiadványok: Frankl Vilmos - A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti 
kifejlődése (1863), Szalay László - Publicistai dolgozatok I-II. kötet (1847) (2011. március 
18.) 



 

  

 

  

Horváth Attila, tanszékünk egyetemi docense március 15. alkalmából a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkeresztet kapta. Gratulálunk! (2011. március 18.) 

  

 



  

Megjelent a TDK Híradó legújabb, 2011. márciusi száma (munkatársak: Andriska Zsófia, 
Tóth Boldizsár, Mireisz Tímea, Szabó Anna, Necz Dániel, Fülöp Anna, Madocsai Kinga 
Blanka, Ihász Péter, Nikula István, Joó Barbara, Szabó András). Továbbra is örömmel várjuk 
olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat 
(2011. március 10.) 

 

  

 

  

Néhány kép Hahner Péter, a 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről - 
és mind rosszul tudod című könyv szerzőjének nagysikerű előadásáról a Tudományos 
Diákkörben. (2011. március 2.) 



 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülésén (2011. március 23.) egy igazságügyi boncolást 
látogat meg. Sajnos létszámkorlátos a program, így nem minden jelentkezőt tudunk 
magunkkal vinni. Információk a találkozóról és a résztvevők listája ebben a dokumentumban 
található. Minden elfogadott jelentkezőt e-mailben is értesítünk. IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! 
A program nem 11-kor, hanem 12-kor kezdődik!!! Akinek esetleg az időpontváltozás nem jó, 
attól szíves elnézést kérünk, sajnos nem várt probléma miatt késni fog a boncolást vezető 
orvos. (2011. március 19.) 

  

 

  



A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. március 16-án, szerdán, 18.00-kor lesz a IX. 
tanteremben. Előadó: Bódiné dr. Beliznai Kinga, előadásának címe: A fajdkakas polgári 
házasságban él! (A nők és a házasság a XIX. században). 
 
Felhívjuk minden érdeklődő szíves figyelmét arra, hogy a félévi igazságügyi boncolásra és 
börtönlátogatásra a március 16-i TDK ülésen lehet majd feliratkozni! 
 
Mindenkit szeretettel várunk! (2011. március 10.) 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. március 9-én, szerdán, 18.00-kor lesz a IX. 
tanteremben. Előadó: Mezey Barna (tanszékvezető, az ELTE rektora), előadásának címe: 
Szimbólumok, jog, börtönök. Mindenkit szeretettel várunk! (2011. március 3.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2011. március 2-án, szerdán, 18.00-kor lesz a IX. 
tanteremben. Előadó: Hahner Péter (A 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a 
történelemről - és mind rosszul tudod című könyve szerzője), előadásának címe: Pár 
történelmi tévhit. Mindenkit szeretettel várunk! (2011. február 23.) 

 

  

 



  

Tisztelt Hallgatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Abszolutizmusok az európai és a magyar 
joghistóriában II. című fakultatív előadás 2011. március 1-jén kezdődik (a 2011. február 22-i 
óra elmarad). 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és a Rubicon szerkesztősége tisztelettel meghívja 
Önt következő Mesterkurzusára (2011. február 4.) 
 
Helyszín: ELTE ÁJK, Budapest V. ker., Egyetem tér 1–3., VIII. előadó 
Időpont: 2011. február 26–27. 
A tanfolyam témája: MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET – SZENT KORONA-TAN 
 
További információt és a jelentkezési lapot itt találhatja meg. Előzetes regisztráció szükséges! 
 
Tanszékünk oktatói közül Horváth Attila, Máthé Gábor és Mezey Barna vesz részt előadóként 
a Mesterkurzuson. 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2010. évi 3. száma (2011. január 
25.) 

  

 

  

Tisztelettel meghívjuk Dr. Beke-Martos Judit Állami legitimációs eljárások és az államfői 
jogkör a dualizmus időszakában című doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára, melynek 
helyszíne és időpontja: ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (1053 Budapest, 
V. ker. Egyetem tér 1-3.), Eckhart-szeminárium (II. emelet 210. terem), 2011. február 8. 
(kedd) 15.00 óra. Amennyiben nem tud részt venni a vitán, kérem, hogy észrevételeit írásban 
küldje el az agihorvath@ajk.elte.hu címre. A dolgozat munkahelyi vitára bocsátott változata 
itt olvasható. 

 


