
 

  

 

  

Békés, boldog Karácsonyt és minden jóban gazdag, szerencsés új esztendőt kívánunk minden 
látogatónknak! (2013. december 21.)  

 

  

 

  

Az ELTE Eötvös József Collegium kiadásában megjelent „A kincset csak fáradsággal 
hozhatjuk napvilágra” című kötetben tanulmányt jelentetett meg Mezey Barna (2013. 
december 20.)  



 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2012. évi 4. száma (2013. 
december 12.)  

  

 

  

Tanszékünk meghívására Karunk vendége volt Wilhelm Brauneder professzor úr, 
egyetemünk díszdoktora, aki "Österreichische Verfassungsentwicklung in 19-20. Jh." címmel 
tartott előadást az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatóinak (2013. december 6.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. december 4-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.) A programon minden elsőéves segítséget kaphat a 
tanszék demonstrátoraitól a vizsgára való sikeres felkészüléshez. Mindenkit szeretettel 
várunk!  



 

  

 

  

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének 
szervezésében 2013. november 28–29-én került megrendezésre a VI. Szegedi Jogtörténész 
Konferencia a Szegedi Akadémiai Bizottság és a SZTE Állam- Jogtudományi Karának 
támogatásával. A tematikus konferencia előadásai a jogász, a tudós és szépíró, a politikai 
gondolkodó és gyakorló társadalompolitikus Eötvös József munkásságához kapcsolódtak, 
születésének 200. évfordulója alkalmából. A konferencián tanszékünket Beke-Martos Judit, 
Frey Dóra, Képessy Imre, Máthé Gábor, Mezey Barna és Völgyesi Levente képviselték 
(2013. november 29.)  

 

  

 

  



A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2013. november 26-án barátok 
és pályatársak köszöntötték Blazovich Lászlót, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári 
tagozat) viselő, Eike von Repgow-díjas jogtörténészt, egyben Szeged Megyei Jogú Város 
díszpolgárát és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro Urbe díjazottját 70. születésnapja 
alkalmából. A professzor úr tiszteletére kiadott kötetben tanulmányt publikált Mezey Barna és 
Völgyesi Levente (2013. november 26.)  

 

  

 

  

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága és 
Jogtörténeti Albizottsága, valamint a Filozófia és Történettudományok Osztálya 
Történettudományi Bizottsága közös tudományos ülése a Magyar Tudomány Ünnepéhez 
kapcsolódóan Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából "Én 
felőlem jól emlékezni meg ne szűnjetek..." címmel emlékülést tartott, amelyen tanszékünk 
munkatársai közül előadást tartott Mezey Barna, Horváth Attila és Képes György is. A 
konferenciát Máthé Gábor nyitotta meg (2013. november 26.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. november 27-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
VIII. tanteremben (Vécsey-auditórium). Előadó: Hermann Róbert, előadásának címe: 
Hadsereg és politika 1848-1849-ben. Mindenkit szeretettel várunk! 
HELYSZÍNVÁLTOZÁS: A program az Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.) kerül 
megtartásra! 



 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2013. novemberi száma (munkatársak: Karácson Zita, 
Losonczi Eszter, Milánkovich András, Palguta Virág, Papp Dorottya, Szabó Zsanettt, 
Szentgáli-Tóth Boldizsár, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna). Továbbra is 
örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti 
vonatkozású írásaikat (2013. november 25.)  

  

 

  

A Médiatudományi Intézet kiadásában megjelent „A magyarországi médiaháború története” 
című kötetben tanulmányt jelentetett meg Horváth Attila és Révész T. Mihály (2013. 
november 22.)  



 

  

 

  

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében november 18-án tartották a hazai 
felsőoktatási tehetséggondozás idei legnagyobb seregszemléje, a XXXI. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes záróülését. A rendezvényen a 2013. március 
25. és április 26. között 16 felsőoktatási intézményben zajló konferenciasorozaton 
legeredményesebben szereplő hallgatók, mestereik és a tudományos diákköri tevékenységet 
támogatók vehettek át elismeréseket Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől, 
Pálinkás Józseftől, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől és Szendrő Pétertől, az 
Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökétől. A záróülésen az OTDT Arany Kitűzőjét 
vehette át tanszékünk vezetője, Mezey Barna (2013. november 20.)  

 



  

 

  

Két kép Dalibor Cepulo professzor úr előadásáról (2013. november 14.)  

 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és a tanszék mellett működő Tudományos Diákkör 
szeretettel hív meg minden érdeklődőt Dalibor Cepulo, a University of Zagreb professzorának 
angol nyelvű előadására! Az előadás címe: Croatian-Hungarian Compromise of 1868. Az 
előadás időpontja 2013. november 13. (szerda) 18.00 óra, helyszíne az ELTE ÁJK Kari 
Tanácsterme! (2013. október 30.)  

 



  

 

  

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Börtönügyi Társaság és a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. A megállapodást Mezey Barna és 
Parádi József elnökök írták alá (2013. október 25.)  

 

  

 

  

Tanszékünk vezetője, Mezey Barna mutatja be 2013. október 29-én az MTA BTK 
Történettudományi Intézet Horthy-korszak témacsoport legújabb kötetei közül Szakály 
Sándor műveit ("Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették" és 
"Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi 
történelméről") (2013. október 25.)  

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2013. októberi száma (munkatársak: Kajcsos Kinga, 
Karácson Zita, Johannes Karmann, Losonczi Eszter, Novák György, Palguta Virág, Papp 
Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan, Vitál Vivien, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel 
várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású 
írásaikat (2013. október 16.) 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. október 16-án, szerdán, 18.00-kor lesz az 
VIII. tanteremben (Vécsey-auditórium). Előadó: Bódiné Beliznai Kinga, előadásának címe: 
Ítélkezési jelképek. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

Kollégánk, Gosztonyi Gergely "Toward a European legislation" címmel előadást tartott Brno-
ban, a Media Diversity for Democracy című konferencián (2013. október 10.)  

 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. október 9-én, szerdán, 18.00-kor lesz az VIII. 
tanteremben (Vécsey-auditórium). Előadó: Marta Rajková, előadásának címe: A Szent 
Korona Amerikában. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Kara és a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya 2011. 
október 5-én emlékülést tartott Szekszárdon. Az emlékülést követően a PTE Illyés Gyula Kar, 
a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszéke, a PTE Állam- és Jogtudományi 
Kar „A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében” 
Doktori Iskolája, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék támogatásával megalakult a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és 
Jogi Néprajzi Kutatócsoport. A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint „az egyetemközi 
kutatócsoport feladatának tekinti a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, 
akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló 
szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi erőforrások 
egyesítését az interdiszciplinaritás alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a 
tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka 
hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében.” A kutatócsoport társelnökévé Mezey Barnát 
választották meg (2013. október 5.)  

  

 

  



A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. október 2-án, szerdán, 18.00-kor lesz az VIII. 
tanteremben (Vécsey-auditórium). Előadó: Horváth Attila, előadásának címe: 
Börtöntetoválások. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadásában 
megjelent „Eötvös Károly a védőügyvéd” című kötetben tanulmányt jelentetett meg Horváth 
Attila és Mezey Barna (2013. szeptember 25.)  

 

  

 

  



Megjelent Horváth Attila A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején című 
könyve a Médiatudományi Intézet kiadásában (2013. szeptember 23.)  

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2012. évi 3. száma (2013. 
szeptember 17.) 

  

 

  

Demonstrátorunk, Barta Áron "A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a 
Rákóczi-szabadságharc hadseregében" című tanulmánya megjelent a Bibó István 
Szakkollégium által kiadott Tudományos Diákköri Dolgozatok 2013 című kötetben (2013. 
szeptember 12.)  



 

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezés csak 
tanszékvezetői engedéllyel lehetséges, átjelentkezési kérelem kitöltésével (2013. szeptember 
10.)  

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéken. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (2013. augusztus 27.)  

A benyújtás határideje: 2013. szeptember 16-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.)  

  

 

  

A 2013/2014-es tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizenöt támogatható 
pályázat jutott. A nyertes pályázók közül Nikula István és Orbán András a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék demonstrátorai voltak a 2012/2013-as tanévben. Nikula Istvánnak és 
Orbán Andrásnak gratulálunk sikeres pályázatukhoz és a köztársasági ösztöndíjhoz! (2013. 
szeptember 9.)  

 

  

 

  

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2013/2014-es tanév I. félévében (2013. szeptember 9.)  

Bódiné Beliznai Kinga adjunktus kedd 10.00-12.00 óra 
Gosztonyi Gergely tanársegéd kedd 12.00-14.00 óra 
Horváth Attila egyetemi docens kedd 14.00-16.00 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  

  

 



  

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások a 2013/2014-es tanév I. félévében (2013. 
augusztus 29.)  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék őszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a szeptember 9-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a szeptember 16-i héten 
kezdődnek (2013. augusztus 27.)  

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2013. 
szeptember 20-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 (2013. augusztus 
27.)  

  

 

  

Néhány kép a 13. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar-ról (2013. július 
16.)  



 

  

 

  

Kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga „Római fő Justitia székében” címmel tartott előadást 
Székhelyi (ifj.) Majláth György pályájáról az „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök 
életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat első szakmai tanácskozásán (2013. július 
8.)  



 

  

 

  

Tanszékünk volt oktatója, Rácz Lajos professzor úr 65. születésnapja alkalmából kollégái 
ünnepi tanulmánykötetet jelentettek meg Állam-, Egyház-, Jogtörténeti Magyarázatok 
címmel. Kollégáink közül tanulmánnyal tisztelgett az ünnepelt előtt Horváth Attila, Máthé 
Gábor, Mezey Barna és Révész T. Mihály (2013. július 8.)  

 

  

 

  

Megjelent Mezey Barna A fenyítőházak forradalma. A modern büntetésvégrehajtás alapvetése 
Európában című könyvének második kiadása. A tömlöctől a modern börtönig vezető fejlődés 



részleteibe, a házak működésébe, a fogva tartottak életébe pillanthat be az olvasó, miközben a 
17-19. század legjelentősebb büntetésvégrehajtási fordulatának is szemtanúja lehet (2013. 
július 8.)  

 

  

 

  

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 2013. július 10. és 12. között a 13. 
Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminarra. Tanszékünket demonstrátoraink és 
oktatóink szép számban képviselik az eseményen (2013. július 8.)  

 

  

 



  

Tisztelettel hívunk meg minden érdeklődőt a Rácz Lajos professzor úr 65. születésnapja 
alkalmából megjelentetett Állam-, Egyház-, Jogtörténeti Magyarázatok című kötet ünnepélyes 
átadására. Az ünnepség helyszíne: NKE Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni tárgyaló (XI. 
kerület, Ménesi út 5., IV. emelet 402.). Az ünnepség ideje: 2013. július 5. péntek 12.00-14.00 
óra (2013. július 1.)  

  

 

  

Kollégánk, Gosztonyi Gergely Alternative (?) Media – Aspects of the legal regulation of 
community media címmel előadást tartott Dublinban, a Dealing with Crisis: Community, 
Alternative, Citizens' and Social Media in Times of Change című konferencián (2013. június 
28.)  

 

  

 

  

Megjelent Rokolya Gábor A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban című könyve. 
A királyi közjegyzőséggel, valamint a közjegyzőséget megelőző� magyar közhitelességi 
szervekkel kapcsolatban már jelentek meg művek, azonban a magyar királyi közjegyzőségre 
vonatkozó átfogó tudományos munka csak most készült el (2013. június 28.)  



 

  

 

  

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt az "Életutak – pályaképek" 
című, kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat első szakmai 
tanácskozására. A konferencia időpontja: 2013. június 27., helyszíne: a Kúria Díszterme. A 
konferencián előad kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga is (2013. június 18.)  

  

 

  

Az ELTE Eötvös Kiadó idén kezdte meg az elsősorban okostelefonokon és táblagépeken 
olvasható tartalmak előállítását. Tanszékünk Joghistória folyóirata is bekerült az első fecskék 
közé, azaz legutolsó lapszámaink már olvashatók az ELTE Readerben (2013. június 15.)  

 

  

 

  



Tanszékünk vezetője, Mezey Barna 2013. június 8-án 14.00 órakor dedikálja a budapesti 
Vörösmarty téren "A fenyítőházak forradalma" című új könyvét (2013. június 2.)  

 

  

 

  

2013. június 6-án a Jogtörténeti Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, Izsák Lajos egyetemi 
tanár az ELTE BTK-n, a Gólyavárban ismerteti a hírhedt Beneš-dekrétumok magyar- és 
németellenes jogfosztó intézkedéseit és annak következményeit (magyar és német tanítási 
nyelvű iskolák felszámolása, egyházak német és magyar nyelvű istentiszteleteinek betiltása, 
mezőgazdasági ingatlanok elkobzása, közalkalmazottak elbocsátása, állampolgárságtól való 
megfosztás, deportálások). Elemzi a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény 
létrejöttének hazai és nemzetközi körülményeit, a reszlovakizációt, a párizsi békekonferencia 
döntéseit, a korabeli hazai pártok állásfoglalásait és részletesen ismerteti a lakosságcsere 
lebonyolítását. Végül számszerűsítve is összegzi az elmondottakat, következtetések 
levonásával együtt. Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk! (2013. június 2.)  



 

  

 

  

Kollégánk, Horváth Attila 2013. május 24-én "A XVI-XVII. századi igazságszolgáltatás" 
címmel előadást tartott a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 
megyei jogásznapján (2013. május 25.)  

 

  

 

  

Tanszékünk vezetője, Mezey Barna 2013. május 27-én tölti be 60. születésnapját. E jeles 
alkalomra meglepetés-köszöntőt szerveztünk Professzor úrnak, ahol átadtuk neki a tiszteletére 
készített ünnepi tanulmánykötetet. Tanár Úr iskolateremtő oktató-kutatója a magyar 



jogtörténet-tudománynak, tehetséges és eredményes professzor, elismert vezető. Valamennyi 
kolléga és pályatárs nevében: Boldog Születésnapot kívánunk! (2013. május 23.)  

 



 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Kari 
Tudományos Diákköri Tanács részére a 2012/2013-as tanév második félévéről (2013. május 
22.)  

  

 

  

Kollégánk, Horváth Attila 2013. május 15-én "A koronaőrség története" címmel tartott 
előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karán (2013. május 16.)  

  

 

  



A Magyar Kriminológiai Társaság 2013-ban ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az 
Igazgató Tanács a kiküldött jelölő bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy kiemelkedő 
jogtörténeti munkássága és iskolateremtő oktató tevékenysége elismeréseképpen az évforduló 
alkalmából Tanszékvezetőnknek, Mezey Barnának adományozza a Vámbéry Rusztem-
emlékérem I. fokozatát. Az érem ünnepélyes átadására 2013. május 9-én 18 órakor, a 
Társaság közgyűlésén került sor. A további díjazottak: Palánkai Tiborné (Vámbéry-érem I. 
fokozat), Barabás Andrea Tünde (Vámbéry-érem II. fokozat), Fleck Zoltán (Vámbéry-érem 
II. fokozat) és Nagy Ferenc (Viski László-emlékérem) (2013. május 11.)  

 

  

 

  

Kollégánk, Gosztonyi Gergely is előadást tartott Perspektiven auf Community-Radio in 
Osteuropa címmel 2013. május 7-én a Lipcsében megrendezett Medientreffpunkt 
Mitteldeutschland 2013 konferencián (2013. május 9.)  

 

  

 

  



Útmutató az alapvizsgához! A Tudományos Diákkör május 8-i 18:00-kor kezdődő ülésén a 
tanszék tanáraitól és demonstrátoraitól hallgathatjátok meg a főbb követelményeket és 
tapasztalatokat egy kötetlen beszélgetés keretében! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 

  

 

  

Az ELTE ÁJK Instruktori Kör "Ülj le közénk..." című programsorozatának következő 
vendégei: Mezey Barna Professzor Úr, az ELTE rektora, a Magyar Állam-és Jogtörténeti 
Tanszék tanszékvezetője, valamint Máthé Gábor, a KRE ÁJK egykori dékánja, a MÁJT 
tanszék professzora, illetve Barta Áron instruktor. Beszélnek a pályáról, hivatásról, egyetemi 
évekről és többek között arról is, hogy hogyan lesz valaki jogtudós? Mezey és Máthé 
Professzor Urak a kar nagytiszteletű egyetemi tanárai, Áron pedig jelenleg a tanszék 
demonstrátora. Időpont: 2013. május 6., 18:00, Helyszín: Közhely (Kecskeméti utca 3.) 
(2013. május 3.)  

 

  

 

  

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2013. évi YOU MÁJT WIN 4 tanulmányi 
verseny. Az írásbeli fordulón 55-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)! A tanszék munkatársai nevében 
gratulációnkat fejezzük ki a végső győztes, Papp Dorottya (12. csoport) és minden egyes 
résztvevő számára! A versenyen készült képek megtekinthetők ide kattintva (2013. május 1.)  

 

  

 

  

Munkában a YOU MÁJT WIN 4 tanulmányi verseny írásbeli fordulójának javítói. Az indulók 
írásbeli munkáinak pontszámai letölthetők innen (2013. április 30.)  

 

  

 

  

Megjelent Képes György szerkesztésében tanszékünk munkatársainak Magyar Alkotmány- és 
közigazgatás-történet a polgári korban című könyve. A kiadvány elsősorban az ELTE ÁJK 
Igazságügyi igazgatás szakának hallgatói számára készült, azonban a parlamentáris 
hagyományokon alapuló magyar jogállam alapintézményeinek ismerete a közigazgatásban, 



bíróságokon és a jogalkalmazás más területein dolgozó szakemberek számára egyaránt fontos 
(2013. április 26.)  

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2013. áprilisi száma (munkatársak: Barta Áron, Bocsi 
Bernadett, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nemes András, Nikula István, 
Orbán András, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk 
olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat 
(2013. április 26.) 

  

 

  

Mezey Barna tanszékvezető úr 2013. április 19-én vehette át a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Pázmány-plakettet az intézmény Dies Academicusán 
(2013. április 19.)  



 

  

 

  

Bódiné Beliznai Kinga Tanszékünk képviseletében 2013. április 5-én részt vett a Kúria és az 
Országos Bírói Hivatal közös szervezésében megrendezett "Bírósági épületek egykor és ma" 
című építészeti konferencián. A konferenciának a Néprajzi Múzeum adott helyet, és az 
előadásokat követően a Justitia szobrot ábrázoló molinó felavatására is sor került (2013. 
április 9.)  

 

  

 

  

2013. április 3-án Mezey Barna tanszékvezető úr előadást tartott a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár "Nem középiskolás fokon" című tudományos ismeretterjesztő 
programsorozata keretében "Magyarország alkotmánytörténete, új alaptörvénye" címmel 
(2013. április 5.)  

  

 



  

Kollégánk, Gosztonyi Gergely 2013. április 4-én summa cum laude minősítéssel védte meg 
Alternatív (?) média - a közösségi média jogi szabályozásának vetületei című PhD dolgozatát. 
A dolgozat témavezetője Révész T. Mihály, opponensei Koltay András és Székely László, 
míg a bírálóbizottság tagjai Karácsony András, Stipta István és Ficzere Lajos voltak. Az elért 
eredményhez a Tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk! (2013. április 5.)  

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 4 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. A verseny facebook oldala (2013. március 28.)  



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. április 11-én, csütörtökön, 12.00-kor kerül 
megtartásra a Holokauszt Emlékközpontban (1094 Budapest, Páva utca 39.). A programon 
való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Mindenkit szeretettel várunk!  



 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája szeretettel meghívja Önt Dr. Gosztonyi 
Gergely Alternatív (?) média - a közösségi média jogi szabályozásának vetületei című PhD 
értekezésének nyilvános vitájára. A védés ideje: 2013. április 4. (csütörtök) 16.00 óra, helye: 
ELTE Tanári Klub (1053 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 35.) 

  

 

  

A XXXI. OTDK-ról tanszékünk a Jogtörténet I. Tagozatban egy második helyezést és egy 
különdíjat hozhatott el Szegedről.  

Második helyezés: Barta Áron – A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a 
Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Témavezető: Mezey Barna)  

Különdíj: Mireisz Tímea – A nem vagyoni kártérítés fejlődése a magyar jogtörténetben, 
különös tekintettel a XX. század első harmadának bírói gyakorlatára (Témavezető: Horváth 
Attila és Lábady Tamás)  

A két díjazott mellett Palguta Virág és Szeredi Kristóf kiváló pályamunkákkal, Kajcsos Kinga 
és Bocsi Bernadett pedig opponensi véleményekkel járult hozzá a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék hírnevének öregbítéséhez.  

Találkozunk 2015-ben Budapesten! (2013. március 28.)  



 

 



 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2013. márciusi száma (munkatársak: Barta Áron, Bocsi 
Bernadett, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán András, 
Palguta Virág, Tarjányi Karolina, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel várjuk olyan 
hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2013. 
március 22.) 

  

 

  

A Jurátus XVIII. évfolyam 86. száma interjút közöl a március 5-i MÁJT TDK előadójával, 
Kovács András Péter humoristával (2013. március 21.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2013. március 20-án, szerdán, 17.00-kor kerül 
megtartásra a II. emelet 210. teremben (Eckhart-szeminárium). Előadók a XXXI. OTDK 
tanszéki indulói. Mindenkit szeretettel várunk!  

Barta Áron: A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-
szabadságharc hadseregében 



Mireisz Tímea: A nem vagyoni kártérítés fejlődése a magyar jogtörténetben 
Palguta Virág: Balogh Jenő tevékenysége a büntető anyagi és a büntetés-végrehajtási jog 

területén 
Szeredi Kristóf: Büntetések és büntetés-végrehajtás az Erdélyi Fejedelemségben  

 

  

 

  

Horváth Attila 2013. március 15-én vehette át a Budapest Főváros XVI. kerület díszpolgára 
kitüntetést. A Tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk! (2013. március 16.)  

 

  

 

  



Három fotó a 2013. március 13-i Tudományos Diákköri ülésről. A beszélgetés teljes 
egészében letölthető honlapunkról az alábbi linkről (a file mérete körülbelül 55 megabyte) 
(2013. március 16.)  

 

  

 

  

2013. március 21-22-én "Rechtssysteme im Donauraum: Vernetzung und Transfer" címmel 
rendez nemzetközi konferenciát az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem. A 
konferencián előad Hamza Gábor, Wilhelm Brauneder és Beke-Martos Judit is (2013. 
március 16.)  

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Tanszék 
Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász Egyelet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi 
Szakosztálya sok szeretettel meghív minden Kedves Érdeklődőt a "Habsburgok a 20. 
században" című előadásra. Előadó: Habsburg György főherceg, nagykövet, a Magyar 



Vöröskereszt volt elnöke. A rendezvényt megnyitja: Dr. Mezey Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár, az ELTE rektora. Beszélgetőtárs: Dr. Révész T. Mihály címzetes egyetemi 
tanár, ELTE ÁJK. Az esemény helyszíne és időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Aula Magna, 2013. március 13. 18:00  

 

  

 

  

Kovács András Péter, mint humorista nevével bizonyára sokan találkoztatok már. Tudtátok- e, 
hogy KAP az ELTE ÁJK-n végzett, majd oktatott magyar állam- és jogtörténetet? Gyertek és 
hallgassátok meg KAP humoros, stand up jellegű, jogtörténeti témájú előadását! A műsor 
után megtudhatjátok miként vált Karunk oktatójából humorista, s egyéb érdekességeket, 
történeteket hallhattok Tőle. Gyertek, március 5-én délután KAPcsolódjunk ki kulturáltan a 
Tudományos Diákkör porgramján! (2013. március 2.)  



 

  

 

  

Wilhelm Brauneder, az Universität Wien professor emeritusa, nemzetközileg ismert jogász, 
alkotmánytörténész 2012. november 9-én vette át díszdoktori oklevelét az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Brauneder professzor a bécsi egyetem jogi karának intézetigazgatói 
tisztjéről lemondva különleges szakmai értékű alkotmánytörténeti magánkönyvtárát az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének ajándékozta. A 
nagyjából 1900 könyvtári egységből álló könyvtár Brauneder-Bibliothek néven a tanszéken 
került elhelyezésre (2013. február 28.)  



 

  

 

  

Évfolyamdolgozat, és ami mögötte van! Ha ebben a szemeszterben tervezed az 
évfolyamdolgozat megírását, vagy szeretnéd, hogy jövőre már ne legyen megválaszolatlan 
kérdésed, akkor ott a helyed a Tudományos Diákkör február 27-i 18:00-kor kezdődő ülésén, 
ahol a tanszék tanáraitól és demonstrátoraitól hallgathatjátok meg a főbb követelményeket és 
tapasztalatokat egy kötetlen beszélgetés keretében! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

  

 

  

Megjelent Mezey Barna A fenyítőházak forradalma. A modern büntetésvégrehajtás alapvetése 
Európában című könyve. A tömlöctől a modern börtönig vezető fejlődés részleteibe, a házak 
működésébe, a fogva tartottak életébe pillanthat be az olvasó, miközben a 17-19. század 
legjelentősebb büntetésvégrehajtási fordulatának is szemtanúja lehet (2013. február 28.)  



 

  

 

  

Megjelent Beke-Martos Judit Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 
között című könyve. Ez a kiadvány az 1867-1918 között lezajlott magyar királykoronázások 
és amerikai elnöki inaugurációk bemutatásán, illetve összehasonlító elemzésén keresztül arra 
a kérdésre keresi a választ, hogy "hogyan válik az államfő államfővé" (2013. február 28.)  

 

  

 



  

A Jurátus XVIII. évfolyam 85. száma hosszabb interjút közöl tanszékünk oktatójával, 
Völgyesi Leventével (2013. február 27.)  

  

 

  

 

  

 

  

Tanszékünk és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
nagy tisztelettel hív meg minden érdeklődőt 2013. február 15-én megrendezésre kerülő "A 
XIX-XX. századi európai és magyarországi csendőrségek" című szimpozionjára (2013. 
január 29.)  

  

 

  

A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Joga Szakosztálya konferenciát szervezett 2013. 
január 22-én a szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések uniós megítéléséről. 
A konferencián "Jogtörténeti aspektusok" címmel előadást tarott Horváth Attila is (2013. 
január 24.)  

  

 



  

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások a 2012/2013-as tanév II. félévében (2013. 
január 15.)  

  

 

  

A tanszék oktatóinak fogadóórái a 2012/2013-as tanév II. félévében (2013. január 15.)  

Bódiné Beliznai Kinga adjunktus kedd 10.00-12.00 óra 
Gosztonyi Gergely tanársegéd kedd 12.00-14.00 óra 
Horváth Attila egyetemi docens kedd 12.00-14.00 óra 
Képes György adjunktus csütörtök 10.00-12.00 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 kedd 15.00-16.00 óra 
Völgyesi Levente adjunktus csütörtök 10.00-12.00 óra  

  

 

  

Call for Papers: (Wo)Men in Legal History. XIXth Forum For Young Legal Historians - Lille 
& Ghent, 15–18 May 2013 (2013. január 14.)  

 

  

 



  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2012. évi 2. száma (2013. január 
9.) 

 


