
Békés, boldog Karácsonyt és minden jóban gazdag, szerencsés új esztendőt kívánunk minden 
látogatónknak! (2012. december 19.)  

 

  

 

  

Tanszékünkre is benézett a Mikulás... (2012. december 6.)  

 

  



 

  

Az Állam-és Jogelméleti Tanszék valamint az Osiris Kiadó közös rendezvénnyel emlékezik 
meg Gábor Lucáról, az ELTE-ÁJK Tudományszervezési Csoportjának korábbi 
munkatársáról, a Kar szakmai kiadványainak szerkesztőjéről. Helyszín és időpont: ELTE ÁJK 
A épület (Bp. Egyetem tér 1-3.) Kari Tanácsterem, 2012. december 13. (csütörtök), 13.00. 
Gábor Luca tanszéki kollégáink munkái közül az alábbi kiadványokat szerkesztette (2012. 
december 6.)  

  

 

  

Tanszékünk és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tisztelettel hív meg minden érdeklődőt Parádi József "A Magyar Királyi Csendőrség. Az első 
magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület 1881-1945" című könyvének 
bemutatójára. A könyvet az ELTE rektora, tanszékünk vezetője, Mezey Barna mutatja be. A 
könyvbemutató időpontja és helyszíne: 2012. december 11. (kedd) 10.00 óra, ELTE ÁJK Kari 
Tanácsterem (2012. december 4.)  

 

  

 

  

Alžbeta Hološová szerkesztésében "Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte" 
címmel jelentetett meg kötetet a Nagyszombati Egyetem. A kötetben tanszékvezetőnk, Mezey 
Barna is publikált "Lehre der Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät der Tyrnauer 
Universität (1667–1777)" címmel (2012. december 4.)  



 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2012. novemberi száma (munkatársak: Barta Áron, Bocsi 
Bernadett, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Orbán 
András, Palguta Virág, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Zanathy Anna, Zöldréti Szabolcs). 
Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák 
jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2012. november 30.)  

  

 

  

A "Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien" sorozat III. kötetének 
bemutatóját 2012. november 27-én tartották. A kötetben tanszékünk vezetője, Mezey Barna is 
publikált írást "Ferenc Deák und die kodifikation" címmel (2012. november 28.)  



 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék meghívására karunkra látogatott Kurt Seelmann, az 
Juristische Fakultät der Universität Basel oktatója. Professzor úr német nyelvű előadást tartott 
karunkon (2012. november 20.)  

 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék meghívására karunkra látogat Kurt Seelmann, az 
Juristische Fakultät der Universität Basel oktatója. Professzor urat 2000-ben karunk 
felterjesztésére az ELTE díszdoktorává avatták. Előadásának címe: Kulturalität und Toleranz. 



Előadásának időpontja és helyszíne: 2012. november 19-én (hétfő) 17.00 óra, ELTE ÁJK 
Kari Tanácsterem. Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!  

 

  

 

  

Karunk és tanszékünk előterjesztésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2012. 
november 9-én doctor et professor honoris causa címet adományozott Wilhelm Brauneder 
professzor számára. Gratulálunk! (2012. november 9.)  

 

  

 

  

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
"Közjó - Jóléti állam - Jó állam" címmel nemzetközi konferenciát szervez 2012. november 
12-13-án. Tanszékünket Révész T. Mihály képviseli (2012. november 8.)  



  

 

  

Két kép Wilhelm Brauneder professzor német nyelvű díszdoktori előadásáról (2012. 
november 8.)  

 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2012. november 9-én doctor et professor 
honoris causa címet adományoz Wilhelm Brauneder professzor számára. Wilhelm Brauneder 
az Universität Wien professor emeritusa, nemzetközileg ismert jogász, alkotmánytörténész. 
1980 és 2010 között a bécsi egyetem rendes egyetemi tanára, az osztrák alkotmánytörténeti 
intézet vezetője, 1987 és 1989 között a jogi fakultás dékánja volt. Több mint másfélszáz 
könyv és tanulmány dokumentálja életművét. 1993–94-ben Karunk vendégprofesszora volt. 
Oroszlánrészt vállalt a bécsi egyetem és az ELTE között kialakított Erasmus-kapcsolatok 
működtetésében. Intézetigazgatói tisztjéről lemondva különleges szakmai értékű 
alkotmánytörténeti magánkönyvtárát a Magyar Jogtörténeti Tanszéknek ajándékozta.  

Brauneder professzor 2012. november 8-án (csütörtökön), 16 órai kezdettel tartja német 
nyelvű díszdoktori előadását a Kari Tanácsteremben. Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és 
várunk!  



 

  

 

  

A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kari minősítő fordulójának Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tagozat ülésén a zsűri az alábbi sorrendet határozta meg:  

(1) Barta Áron 
(2) Mireisz Tímea 
(3) Palguta Virág 

(4) Szeredi Kristóf 
(4) Ihász Péter 

(6) Losonczi Eszter 
(7) Orosz Georgina  

Minden résztvevőnek köszönjük az indulást, és gratulálunk a teljesítményükhöz! Az országos 
fordulóba továbbjutóknak drukkolunk! (2012. november 7.)  

  

 

  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2012. november 7-én a XXXI. OTDK Állam- és 
Jogtudományi Szekció kari minősítő fordulójának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatán. 
A tagozat előadásaira 14.00 és 17.00 óra között a VIII. tanteremben kerül sor. Az elhangzó 
előadások (sorrendben):  

Szeredi Kristóf: Büntetésvégrehajtás az Erdélyi Fejedelemségben (konzulens: Bódiné Dr. 
Beliznai Kinga) 
Palguta Virág: Balogh Jenő tevékenysége és annak hatásai a büntető anyagi- és végrehajtási 



jog területén (konzulens: Dr. Gosztonyi Gergely) 
Orosz Georgina: A második világháború időszakának sajtóviszonyai (konzulens: Dr. Révész 
T. Mihály) 
Mireisz Tímea: A nem vagyoni kár bírói gyakorlata a magyar jogtörténetben (konzulens: Dr. 
Horváth Attila és Dr. Lábady Tamás) 
Losonczi Eszter: A javítóintézetek kialakulása Magyarországon a XIX. században (konzulens: 
Dr. Gosztonyi Gergely) 
Ihász Péter: Az esküdtszéki rendszer működése és bukásának okai az 1896. évi XXXIII. 
törvényt követően (konzulens: Dr. Horváth Attila) 
Barta Áron: Szökés és büntetése Rákóczi hadseregében (konzulens: Dr. Mezey Barna)  

  

 

  

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja Önt Gosztonyi 
Gergely Alternatív (?) Média (A közösségi média jogi szabályozásának európai és 
magyarországi vetületei) című (PhD) doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára. A 
kutatóhelyi vita időpontja: 2012. november 20. (kedd) 16.00 óra.  

  

 

  

Kollégánk, Horváth Attila 2012. november 3-án a Parlamentben vette át a "Mindszenty 
Emlékérem" kitüntetést a Mindszenty Társaság ülésén (2012. november 5.)  

  

 

  

Pandula Attila, tanszékünk meghívott oktatója 2012. október 27-én a falerisztika, illetve más 
történeti segédtudományok műveléséért, illetve a nemzetközi tudományos kapcsolatokban 
játszott szerepéért a "Szlovák Arany Díszjel" kitüntetésben részesült (2012. november 3.)  

  

 

  

Bemutatták a Koncepciós perek Magyarországon 1945 után című DVD-t, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárának rendezésében. Mezey Barna alkotmánytörténész, az ELTE 
rektora úgy fogalmazott: a DVD-n életközelbe kerülnek ezek az ügyek, megjelennek az 



emberi gesztusok és hangulatok is. Tanszékünk vezetője kiemelte: azért is húzódik mindmáig 
az igazságtétel, mert "a jog nincs felkészülve arra, hogy az állam terrorizálja". Mint mondta, a 
koncepciós pernek "nincs köze a joghoz". Annak során politikai erőszakot alkalmaznak, noha 
"formálisan jogi keretek között zajlik a politikai akarat érvényesülése". A koncepciós perben 
kizárják a védőt a nyomozás időszakából, és a szerepét is korlátozzák a tárgyaláson - tette 
hozzá. Szabó Csaba, a DVD egyik szerkesztője, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos 
főigazgató-helyettese elmondta: a DVD-hez felhasználták többek között az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára és Budapest Főváros Levéltára iratanyagát, illetve az 
Országos Széchényi Könyvtár történeti interjúk tárát és a rádió "ritkaságszámba menő" 
hangzóanyagát. Utalt arra, hogy 30 kötetnyi peranyagnak megfelelő információt, továbbá 35 
órányi hanganyagot és ötezer oldalnyi szkennelt írott szöveget foglal magában a DVD (2012. 
november 6.)  

 

  

 

  

Két fotó a 2012. október 24-i Tudományos Diákköri ülésről. Honlapunkról letölthető a világ 
legszebb könyvtárait bemutató file (2012. október 25.)  

 

  

 



  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. október 24-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). Előadó: Élesztős László, előadásának címe: A 
könyv- és levéltári kutatás alapjai. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

Két fotó a 2012. október 17-i Tudományos Diákköri ülésről.  

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. október 17-én, szerdán, 18.00-kor lesz az I. 
tanteremben. Előadó: Zinner Tibor, előadásának címe: Az ártatlan bűnös, Bibó István pere. 
Mindenkit szeretettel várunk!  



 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2012. októberi száma (munkatársak: Bocsi Bernadett, Barta 
Áron, Ihász Péter, Kajcsos Kinga, dr. Képessy Imre, Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula 
István, Orbán András, Palguta Virág, Romics Ágnes, Zanathy Anna). Továbbra is örömmel 
várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású 
írásaikat (2012. október 14.)  

  

 

  

Két fotó a 2012. október 10-i Tudományos Diákköri ülésről.  

 



  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. október 10-én, szerdán, 18.00-kor lesz az I. 
tanteremben. Előadó: Lőrincz József, előadásának címe: "Mit érdemes az a bűnös...", avagy a 
halálbüntetés és a szabadságvesztés története. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

  

 

  

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

- A pallosjog (esszé) 
- Egy nap képviselőként a reformkori országgyűlésben (novella)  

A legjobb tanulmányoknak megjelenést biztosítunk a Joghistória folyóiratban. A legjobb 
három tanulmány szerzője értékes könyvcsomagot nyerhet (2012. október 8.)  



 

  

 

  

2012. október 4-én reggel 36 éves korában elhunyt Babják Ildikó a Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense. A mindannyiunk 
által szeretett és tisztelt kolléganő temetésére 2012. október 9-én (kedd) 11.00-kor a miskolci 
(belvárosi) Mindszenti temetőben kerül sor. Az elhunyt kolléganőnkre az alábbi nekrológgal 
emlékezünk (2012. október 5.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. október 3-án, szerdán, 18.00-kor lesz az V. 
tanteremben. Előadó: Völgyesi Levente, előadásának címe: Eretnekség, és ami mögötte van. 
Mindenkit szeretettel várunk!  



 

  

 

  

A TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 pályázat keretében az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kara által kiírásra került két pályázati felhívás tehetséges kari joghallgatók részére. Az első 
pályázati ösztöndíj célja a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése, míg a 
második pályázati ösztöndíj célja a hallgatók szakmai konferenciákon és versenyeken való 
részvételének támogatása, elősegítése (2012. szeptember 28.)  

  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerültek digitális könyvtárunkba az alábbi 
kiadványok: Illés József - Bevezetés a magyar jog történetébe. A források története (1910), 
Kmety Károly - Magyar közjog (1926), Király János - Magyar alkotmány és jogtörténet, 
különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre (1908) (2012. szeptember 16.)  



 

  

 

  

Tanszékünk oktatói közül Gosztonyi Gergely tanársegéd úrnak a Kari évnyitón az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar vezetése Ezüst Eötvös Emlékéremet adományozott a Tanszék 
Tudományos Diákköre tevékenységének koordinálásában, a diákkör rendezvényeinek, 
pályázatainak, versenyeinek szervezésében kifejtett színvonalas munkája, illetve elhivatott 
oktatói tevékenysége elismeréseként. Parádi József, a Tanszék megbízott oktatója a Karon 
végzett tevékenysége elismeréseként Pro Facultate Emlékéremben részesült. A Tanszék 
minden munkatársa nevében gratulálunk kollégáinknak! (2012. szeptember 10.)  



 

  

 

  

A 39. Német Jogtörténész Találkozón Luzern-ben tanszékünket Mezey Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár és Frey Dóra képviselte (2012. szeptember 6.)  

 

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéken. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (2012. szeptember 5.)  

A benyújtás határideje: 2012. szeptember 17-ig (hétfő) folyamatosan  

A benyújtás módja: kinyomtatott formában a dékánnak címezve az illetékes tanszéken a 
tanszék vezetőjéhez  

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 ETR-ből nyomtatott teljesítményigazolása, 
8. nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i), 
9. korábbi demonstrátorok esetén a demonstrátorként elvégzett szakmai munka rövid 
bemutatása (kutatási terv, publikációk, stb.)  

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék őszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a szeptember 10-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a szeptember 17-i héten 
kezdődnek (2012. szeptember 5.)  

  

 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2012. 
szeptember 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. (2012. 
szeptember 4.)  

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2012. évi 1. száma (2012. 
szeptember 3.) 

  

 

  

A 2012/2013-as tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizenhét támogatható 



pályázat jutott. A nyertes pályázók közül Szeredi Kristóf a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék demonstrátora volt a 2011/2012-es tanévben. Szeredi Kristófnak gratulálunk sikeres 
pályázatához és a köztársasági ösztöndíjhoz! (2012. augusztus 30.)  

 

  

 

  

A tanszék minden munkatársa nevében gratulálunk kollégánknak, Máthé Gábor professzor 
úrnak, aki a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettestől (2012. augusztus 21.)  

 

  

 

  

Megjelent Junge Ungarische Rechtshistoriker sorozatunk 6. száma, Aktuelle aspekte der 
rechtshistorischen forschung címmel (2012. augusztus 15.)  



 

  

 

  

Kajcsos Kinga készített egy képgyűjtemény a 12. Deutsch-ungarisches 
strafrechtsgeschichtliches Seminar eseményeiről. Köszönjük! (2012. július 18.)  

 

  

 

  

12. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar "Verfahrensformen und 
Verfahrensgarantien in der Vergangenheit und Gegenwart" 13–14. Juli 2012 der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und der Eötvös-Loránd-Universität Budapest (2012. július 2.) 

  



 

  

Tanszékünk képviseletében Frey Dóra, Képessy Imre és volt demonstrátorunk, Bathó Gábor 
vett részt a XVIIIth Annual Forum of Young Legal Historians című konferencián. A bécsi 
rendezvény a Fiatal Jogtörténészek Egyesülete (Association of Young Legal Historians) és az 
Osztrák Tudományos Akadémia közös szervezésében valósult meg. Bathó Gábor "The first 
1000 days of the Constitutional court of Hungary - being an activist in law making", Frey 
Dóra "Verfassungsgebung – Verfassungstradition – Verfassungswirklichkeit in Ungarn im 
20-21. Jahrhundert", Képessy Imre "The Roots of the Judicial Review in Hungary" címmel 
tartotta meg előadását (2012. június 7.) 

 

  

 

  

Tanszékünk vezetője, Mezey Barna "Börtönviszonyok a feudális Magyarországon" címmel 
2012. május 22-én előadást tartott az erdélyi EMTE – Sapientia Egyetemen, az Egyetemi 
Esték rendezvénysorozat keretében. Professzor Úr előadása előtt az ELTE ÁJK Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszékének és Kriminológia Tanszékének könyvajándékát adta át 
Dávid Lászlónak, a Sapientia Egyetem rektorának (2012. május 23.) 



 

  

 

  

 

  

 

  



Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa 2012. május 15-i ülésén megtárgyalta és 
elfogadta a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 2006-2011. évi beszámolóját. A teljes 
szöveg letölthető innen (2011. május 16.) 

  

 

  

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a 
2011/2012-es tanév II. félévéről Tudományos Diákköri Tanács részére (2012. május 16.) 

  

 

  

Felhívás a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában való részvételre. A rendezvény időpontja: 2013. március 25-27. A XXXI. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója Szegeden, a 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében tartja országos 
konferenciáját (2012. május 11.) 

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2012. májusi száma (munkatársak: Barta Áron, Ihász Péter, 
Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Mireisz Tímea, Nikula István, Losonczi Eszter, Palguta 
Virág, Szabó Anna, Szendrői Dávid, Szeredi Kristóf, Tamás Annamária, Tóth Brigitta). 



Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák 
jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2012. május 11.)  

 

  

 

  

Meghívó a Magyar állam az egységesülő Európában - jogtörténet és jelenkor című 
tudományos ülésre, amelyen tanszékünk oktatói közül Mezey Barna és Máthé Gábor is 
előadást tart (2011. május 11.) 

  

 

  

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2012. évi YOU MÁJT WIN 3 tanulmányi 
verseny. Az írásbeli fordulón 76-an 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, Orbán András (2. csoport) és minden egyes 
résztvevő számára! A versenyen készült képek megtekinthetők ide kattintva (2012. május 4.) 



 

  

 

  

Munkában a YOU MÁJT WIN 3 tanulmányi verseny írásbeli fordulójának javítói. Az indulók 
pontszámai letölthetők innen (2012. április 25.) 

 

  

 

  



Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2011. évi 4. száma (2012. április 
23.) 

  

 

  

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék által meghirdetett tanulmányírói 
pályázatra beérkezett műveket a tanszék oktatóiból és demonstrátoraiból álló zsűri elbírálta. 
Az első helyezett és a különdíjas pályaműveknek megjelenést biztosítunk a Joghistória 
folyóiratban. Minden pályázónak köszönjük értékes munkáját! 

Megosztott első helyezés: Tamás Annamária - Ítélkezés a középkorban és Tóth Brigitta - Egy 
udvari bolond napja (a boncasztalon). 

A zsűri különdíjat ítélt meg Szendrői Dávidnak "Az udvari bolond egy napja" című írásáért 
(2012. április 23.) 

  

 

  

KÖZLEMÉNY Felhívjuk a szíves érdeklődők figyelmét, hogy a vizsgajelentkezések miatt a 
YOU MÁJT WIN 3 tanulmányi verseny szóbeli fordulójának időpontja megváltozott. Az új 
időpont: 2012. május 3. (csütörtök), 18.30-20.30 Az írásbeli forduló időpontja változatlan. 
Szíves megértésüket kérjük. A felkészüléshez sok sikert kívánunk! (2012. április 5.) 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. április 18-án, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). A XXXI. OTDK tanszéki indulói közül Barta 
Áron, Ihász Péter, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter és Palguta Virág mutatják be 
dolgozataikat. Mindenkit szeretettel várunk! 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. április 11-én, szerdán, 18.00-kor lesz az 
Eckhart-szemináriumban (II. emelet 210.). A XXXI. OTDK tanszéki indulói közül Kepler 
Norbert, Mireisz Tímea, Nikula István és Szeredi Kristóf mutatják be dolgozataikat. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

Kollégánk, Bódiné dr. Beliznai Kinga 2012. március 29-én vette át doktori oklevelét. 
Gratulálunk! (2012. március 30.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. március 28-án, szerdán, 18.00-kor lesz a IV. 
tanteremben. Előadó: Bertényi Iván, előadásának címe: Az államcímer változása a 
középkortól az alaptörvényig. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

Kollégánk, Máthé Gábor professzor úr 70. születésnapjára "De apicibus iuris disputare" 
címmel tanulmánykötet jelent meg. A kötetben tanszékünk képviseletében Horváth Attila és 
Mezey Barna, míg társtanszékünk, az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
képviseletében Schweitzer Gábor publikált (2012. március 25.) 



 

  

 

  

Tanszékünk képviseletében Mezey Barna vett részt "Katonai jogalkotás és igazságszolgáltatás 
a Rákóczi szabadságharc idején" című előadásával a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke által az 1912. évi katonai jogalkotás 100. 
évfordulója alkalmából 2012. március 23-án megrendezésre került tudományos konferencián 
(2012. március 25.) 

 

  

 

  



Nagy sikerrel zajlott le a Tudományos Diákkör ülése 2012. március 21-én, amikor Sólyom 
László előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás teljes egészében letölthető 
honlapunkról az alábbi linkről (a file mérete körülbelül 80 megabyte) (2012. március 25.) 

 

  

 

  

Megjelent a Joghistória legújabb, 2012. márciusi száma (munkatársak: Barta Áron, Ihász 
Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, Mireisz Tímea, Nikula István, Losonczi Eszter, 
Palguta Virág, Rácz Anna, Szabó Anna, Tóth Boldizsár, Szeredi Kristóf). Továbbra is 
örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti 
vonatkozású írásaikat (2012. március 25.) 



 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 3 
Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott 
jeles (5) érdemjegyet kapnak. (2012 március 25.) 



 

  

 

  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskolái 2012. április 20-én tartják meg a II. 
Kari Doktorandusz Konferenciát. A konferenciára több mint 120-an jelentkezte. Tanszékünk 
hallgatói külön szekcióban mutatják be előadásaikat reggel 9 és 12 között. Az egyes 
előadások időtartama 20-30 perc, a helyszín a B/9-es gyakorló. A bemutatásra kerülő 
dolgozatok: Frey Dóra - Menekültek és menekülők (a második világháborút követő 



kényszermigráció nemzetközi jogi háttere), Képessy Imre - Az alkotmánybíráskodás kezdetei 
Magyarországon, Lenkovics Judit - A német büntetőjog matuzsáleme: a hűtlen kezelés 
jogtörténeti aspektusai, Rigó Kinga - Fejezetek az egyetemi bíráskodás történetéből (2012. 
március 25.) 

  

 

  

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 2012. március 26-án (hétfőn) 16 órára, amikor 
kollégánk, Révész T. Mihály mutatja be Strassenreiter Erzsébet "Kéthly Anna válogatott 
levelei (1921-1976)" című kötetét. A bemutató helyszíne a Politikatörténeti Intézet I. emeleti 
konferenciaterme (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.). A kötetet CD-ROM melléklet egészíti 
ki, amely a közölt levelek kereshető elektronikus változatát tartalmazza (2012. március 25.) 

 

  

 

  

Az alkotmánybíráskodás múltja, jelene és jövője Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Tanszék Tudományos Diákköre, az 
Alkotmányjogi Tanszék, és a Magyar Jogász Egyelet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi 
Szakosztálya sok szeretettel meghív minden Kedves Érdeklődőt "Az alkotmánybíráskodás 
múltja, jelene és jövője" című előadásra. Előadó: Sólyom László egyetemi tanár, az 
Alkotmánybíróság első elnöke, a Magyar Köztársaság volt elnöke. A rendezvényt megnyitja: 
Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE rektora. Az esemény helyszíne, 
időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna, 2012. március 21. 18:00 



 

  

 

  

Magyarország köztársasági elnökének megbízásából, március 15-e alkalmából, Dr. Réthelyi 
Miklós miniszter, Halász János parlamenti államtitkár és Dr. Jávor András közigazgatási 
államtitkár, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt kitüntetést adták át Dr. Pandula Attilának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának, tanszékünk meghívott oktatójának. 
Gratulálunk! (2012. március 20.) 

 

  

 

  

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



- Ítélkezés a középkorban 
- Az udvari bolond egy napja (hiteles források alapján esszé vagy novella írása) 

A legjobb tanulmányoknak megjelenést biztosítunk a Joghistória folyóiratban. A legjobb 
három tanulmány szerzője értékes könyvcsomagot nyerhet (2012. március 19.) 

 

  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerültek digitális könyvtárunkba az alábbi 
kiadványok: Hollós József - Posta- és távírójog (1827), Illés József - Bevezetés a magyar jog 
történetébe (1910), Kmety Károly - Magyar Közjog (1926) (2012. március 14.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. március 7-én, szerdán, 18.00-kor lesz a II. 
tanteremben. Előadó: Horváth Attila, előadásának címe: Kereskedelmi jog a századforduló 
óta. Mindenkit szeretettel várunk! 



 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2011. évi 3. száma (2012. március 
1.) 

  

 

  

Nagy sikerrel zajlott le a Tudományos Diákkör első programja ebben a félévben (2012. 
február 29.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2012. február 29-én, szerdán, 17.30-kor lesz az Aula 
Magna-ban (I. emelet). Előadók: Mezey Barna, Kukorelli István, Balogh Elemér. A téma: 
kerekasztal beszélgetés az alaptörvény és a történeti alkotmány kapcsolatáról. Mindenkit 
szeretettel várunk! 



 

  

 

  

  

 

  

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt Szente Zoltán az MTA doktora címre benyújtott 
"Kormányforma és parlamentáris kormányzás a XIX. századi európai és a dualizmus kori 
magyar közjogban" című értekezésének 2012. március 21-én, szerdán 10.00 órakor, az MTA 
Székház Felolvasó termében tartandó nyilvános vitájára (2012. február 26.) 

  

 

  

Megjelent Pálvölgyi Balázs A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere 
1867-1914 című könyve az ELTE Eötvös Kiadónál (2012. február 19.) 



 

  

 

  

Szomorúan tudatjuk, hogy Nagyné Dr. Szegvári Katalin professor emerita, az állam- és 
jogtudományok akadémiai doktora, társtanszékünk, a Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének volt egyetemi tanára, a magyar és az egyetemes állam- jogtörténet 
tudományának kiemelkedő művelője életének 82. évében hosszan tartó, méltósággal viselt 
betegség után 2012. február 16-án elhunyt. Professzor asszony hamvasztás utáni búcsúztatása 
2012. március 8-án csütörtökön 11:15-kor lesz a Farkasréti temető Makovecz-termében. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük (2012. február 17.) 

 

  

 

  



Minden érdeklődőt szeretettel várunk február 17-én a "A magyar vidék rendvédelme 1867-
1945" című szimpozionon az ELTE ÁJK Kari Tanácstermében (2012. február 13.) 

 

  

 

  

Február 16-án kerül sor a következő Jogi Kari könyvbemutató programra. Többek között 
bemutatásra kerül Mezey Barna A szimbólumok üzenete című könyve is. A bemutató Máthé 
Gábor professzor úr lesz (2012. február 12.) 

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tavaszi kurzusai közül a nappali 
tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a február 13-i héten indulnak, míg a 
szemináriumok, illetve a tanszéki alternatív és fakultatív kurzusok a február 20-i héten 
kezdődnek (2012. február 12.) 

  

 

  

A tanszék által meghirdetett fakultatív előadások a 2011/2012-es tanév II. félévében (2012. 
január 29.) 

  

 

  

Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy ismét kapható a könyvárusi forgalomban "A 
magyar jogtörténet forrásai" című szemelvénygyűjtemény utánnyomása (2012. január 16.) 



 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2011. évi 2. száma (2012. január 
14.) 

  

 

  

 

 


