
 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2010. évi 2. száma (2010. 
december 20.)  

  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerültek digitális könyvtárunkba az alábbi 
kiadványok: Wenzel Gusztáv - Magyarország jogtörténetének rövid vázlata (1872), Hajnik 
Imre - Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt (1872) (2010. december 18.)  



 

  

 

  

Tanszékünk címzetes egyetemi tanára, Révész Tamás Mihály 2010. december 6-án töltötte be 
65. születésnapját. E jeles alkalomra meglepetést szerveztünk Tanár úrnak, ahol átadtuk neki 
a tiszteletére készített ünnepi tanulmánykötetet is. Tanár Úr megkerülhetetlen oktató-kutatója 
a magyar jogtörténet-tudománynak, tehetséges és eredményes professzor, aki a tudomány- és 
sajtójog intézményi szervezés diktálta mostoha körülmények ellenére is igyekezett és tudott 
minél többet, kiválót teljesíteni. Közvetlen kollégái ezért is tisztelettel és sok szeretettel 
köszöntötték a Tanár Urat 65. születésnapján (2010. december 8.) 

 



 



 

  

 

  

Az Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Horváth Attila 2010. 
november 30-án az ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezetére megjelentetett "Az európai utas" 
című könyv kapcsán rendezett ünnepségsorozaton zárszavában annak a reményének adott 
kifejezést, hogy az emlékezés nem zárul le végleg a könyv bemutatójával. Elmondta, hogy 
talán sor kerülhet ifjabb gróf Andrássy Gyula egészalakos bronzszobrának felállítására 
Budapest szívében, az Erzsébet téren. Terveik szerint egy olyan akadémia is létrejöhet, ahol 
magyar politikusokat, külpolitikusokat képeznek majd, lehetőleg olyan színvonalú 
szakemberré, mint amilyen ifjabb gróf Andrássy Gyula is volt (2010. december 3.) 



 

  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerültek digitális könyvtárunkba az alábbi 
kiadványok: Szilády János - Fegyházaink reformjához általános és hazai szempontból (1871), 
Csiky Lajos - Képek a börtönügy történetéből (1892), Lengyel Aurél - A javítóintézetekről 
(1899), A pécsi rabsegélyező egylet évkönyve (1907) (2010. december 1.) 



 

  

 

  

Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti vizsgakurzusok időpontjai a 2010/2011. I. félévben: 
december 20., 9.00; december 22., 9.00. 

  

 



  

A XXX. jubileumi OTDK kari konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatában a 
zsűri döntése alapján a következők jutottak tovább: 

Tóth Boldizsár Artúr: Irínyi József munkásságának közjogi vonatkozásai (konzulens: Dr. 
Révész T. Mihály) 
Sándor Dávid: A Rákóczi-féle állam mint nemesi köztársaság (konzulens: Dr. Képes György) 
Joó Barbara: A nők választójogának kiteljesedése a törvényi változások tükrében (konzulens: 
Dr. Gosztonyi Gergely) 

Minden indulónak és továbbjutónak gratulálunk! (2010. november 18.) 

  

 

  

Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke szeretettel meghívja Önt 
"Kormányformák" című tudományos vitasorozatának 2010. december 8-án 15.00-18.00 
között a Kari Tanácsteremben (Bp., V. kerület, Egyetem tér 1-3., földszint, recepció mellett) 
megrendezésre kerülő második műhelyvitájára, amelynek témája a "Dualizmus és 
parlamentáris monarchia". A műhelyvita tervezett programja (2010. november 3.) 

  

 

  

Tanszékünk egyetemi docensének, Dr. Horváth Attila habilitációs eljárásának "A szovjet 
típusú diktatúra polgári joga" című tudományos (szakmai) előadására 2010. december 2-án 
csütörtökön 16.30 órakor kerül sor. A szakmai előadásra minden érdeklődőt nagy tisztelettel 
várunk! Részletes meghívó (2010. november 18.) 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar 
Tudományos Akadémia-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja tisztelettel meghívja Önt Ao. 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Olechowski (a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti 
Intézetének professzora) „Életrajzi adalékok Hans Kelsenről” című előadására. Időpont: 2010. 
november 23. (kedd) 16.00 óra, helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari 
Tanácsterem (2010. október 18.) 

  



 

  

Meghívó a XXX. jubileumi OTDK kari konferencia Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tagozatának nyilvános ülésére 2010. november 17. (szerda), 18.00 órára. Az ülés helyszíne: 
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Eckhart-szeminárium (II. emelet 210.) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (2010. november 11.) 

 

A bemutatásra kerülő pályaművek a következők: 

Ágotai Tibor: A Jászkun Kerület jogtörténete - A betelepüléstől a vármegyei rendszerbe való 
betagozódásig (konzulens: Dr. Völgyesi Levente) 
Dobszay Zsófia: A jog megjelenése Benedek Elek meséiben az igazságosság és a konfliktus 
vonatkozásában (konzulens: Dr. Mezey Barna) 
Gleichauf Boglárka: A gyermekvédelem története az új médiumok tükrében (konzulens: Dr. 
Gosztonyi Gergely) 
Joó Barbara: A nők választójogának kiteljesedése a törvényi változások tükrében (konzulens: 
Dr. Gosztonyi Gergely) 
Sándor Dávid: A Rákóczi-féle állam mint nemesi köztársaság (konzulens: Dr. Képes György) 
Somlyay Tímea: Magyar és európai elemek Szent István államszervezésében (konzulens: Dr. 
Gosztonyi Gergely) 
Tóth Boldizsár Artúr: Irínyi József munkásságának közjogi vonatkozásai (konzulens: Dr. 
Révész T. Mihály) 

A zsűri tagjai: Dr. Horváth Attila, Dr. Máthé Gábor (elnök), Dr. Rigó Kinga 

  

 

  

Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársának, Dr. Barna 
Attilának PhD értekezésének nyilvános vitájára 2010. november 16. (kedd) 17.30 órakor kerül 



megtartásra. Helyszín az ELTE ÁJK Kari Tanácsterme. Minden érdeklődőt nagy tisztelettel 
várunk! (2010. november 2.) 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. november 10-én, szerdán, 18.00-kor lesz a VI. 
tanteremben. Előadó: Dr. Nánási László, előadásának címe: Az I. világháború hatása és 
következményei a magyar igazságügyi impériumra. Mindenkit szeretettel várunk! (2010. 
november 3.) 

 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2010. évi különszáma (2010. 
október 28.) 

  

 

  

Tanszékünk egyetemi docensének, Dr. Horváth Attila habilitációs eljárásának "Az 1949. évi 
XX. törvény, a Magyar Népköztársaság Alkotmánya" című tantárgyi előadására 2010. 
november 4-én csütörtökön 13.00 órakor kerül sor. A tantárgyi előadásra minden érdeklődőt 
nagy tisztelettel várunk! Részletes meghívó (2010. október 26.) 

  



 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. november 3-án, szerdán, 18.00-kor lesz a II. 
tanteremben. Előadó: Tóth Boldizsár, előadásának címe: Az országgyűlés rendezéséről. 
Mindenkit szeretettel várunk! (2010. október 26.) 

 

  

 

  

'Hiánypótló könyvet jelentett meg Mezey Barna a tömlöcökről' (Edupress) (2010. október 21.) 
Néhány kép a sajtótájékoztatóról: 

  



 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2010. évi 1. száma. 

  

 

  

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Bakonyi Péter, tanszékünk volt PhD hallgatója és 
külsős munkatársa életének 35. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunkat utolsó útjára 2010. 
október 18-án 14.15-kor kísérjük otthonától (Martfű, Munkácsy út 90.) a Szent István térre. 
Búcsúztatására református szertartás szerint 15 órakor kerül sor a Szent István téren és a 
martfűi református templomban. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal leróni. Emlékét 
megőrizzük. (2010. október 10.) 



 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. október 20-án, szerdán, 18.00-kor lesz a II. 
tanteremben. Halálbüntetés pro és kontra! A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Dr. Zlinszky 
János (PPKE JÁK) és Dr. Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK). Mindenkit szeretettel várunk! (2010. 
október 10.) 

 

  

 

  



Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár új könyvének bemutató sajtótájékoztatója 
2010. október 21-én 11.00-kor kerül megrendezésre a Budapesti Fegyház és Börtön 
épületében (1108 Bp., Kozma u. 13.). Az eseményre mindenkit nagy tisztelettel várunk! 
(2010. október 10.) 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. október 12-én, 18.00-kor lesz a VII. 
tanteremben. Előadó: Dr. Horváth Attila, előadásának címe: Az alkotmányozás kihívásai és 
történelmi tapasztalatai. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  



 

  

Felhívás a 2010/2011. tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri 
Konferencián való részvételre (2010. október 9.) 

  

 

  

Megjelent a TDK Híradó legújabb, 2010. szeptemberi száma (munkatársak: Andriska Zsófia, 
Bakonyi Veronika, Cserép Edit, Fülöp Anna, Horváth Edit, Joó Barbara, Koller Kármen 
Csenge, Pulinka Mihály, Szabó András, Vincze Nóra, Völler Viktória). Továbbra is örömmel 
várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású 
írásaikat (2010. szeptember 20.) 

 

  

 

  

Felhívás a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 
Jogtudományi Szekciójában való részvételre. A rendezvény időpontja: 2011. április 18-20. A 
XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciója Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében 
tartja országos konferenciáját (2010. szeptember 19.) 

  



 

  

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2010. 
szeptember 24-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben 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. Bódiné Beliznai Kinga tanárnő 2010. 
szeptember 21-én 10.00-12.00 óra között várja a tanszéken a hozzá évfolyamdolgozatot írni 
szándékozó hallgatókat – személyesen – a témaegyeztetés érdekében első konzultációra 
(2010. szeptember 8.) 

  

 

  

Pályázati felhívás demonstrátori helyek betöltésére az ELTE ÁJK Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába 
és a tudományos kutatómunkába, ezáltal is felkészíthetve őket hivatásuk színvonalas 
művelésére, illetve az egyetemi oktatói-kutatói pályára. Demonstrátori megbízást az a Magyar 
Alkotmány- és Jogtörténet és Római Jog alapvizsgákat eredményesen abszolvált hallgató 
kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás és a tanulmányi ösztöndíjfizetés 
alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást megelőző két szemeszterben legalább jó rendű. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A benyújtás határideje: 2010. szeptember 20-ig 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 (2010. 
szeptember 8.) 

  

 

  

10. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar "Sanktionen in der 
Rechtsgeschichte" der Friedrich Schiller Universität Jena und der Eötvös Loránd Universität 
Budapest. Tagungsort: Eötvös Loránd Universität Fakultät für Staats- und 
Rechtswissenschaften (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., Senatssaal). Tagungsprogramm 
(2010. július 6.) 



  

 

  

Teljes egészben letölthető formában felkerült digitális könyvtárunkba Kövy Sándor A magyar 
polgári-törvény című 1822-es munkája. (2010. július 5.) 

 

  

 

  

Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti vizsgakurzusok időpontjai a 2009/2010. II. félévben: 
május 17., 9.00; május 19., 9.00; június 7., 9.00; június 25., 9.00 (a legutolsó időpontra a 
tanszék csak utóvizsgára fogad el jelentkezéseket). 

  

 

  

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány 
egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2009. évi 4. száma. 

  



 

  

Meghívó a Jogi néprajz - Jogi kultúrtörténet (tanulmányok a jogtudományok, a 
néprajztudományok és a történettudományok köréből, szerkesztette: Mezey Barna, Nagy 
Janka Teodóra) tanulmánykötet bemutatójára és szerzői estjére. (2010. május 11.) 

  

 

  

Koller Kármen Csenge cikke a Jurátus 2010. május 4-i számában a YOU MÁJT WIN! 
verseny után: 



 

  

 

  

Tisztelt Hallgatók! Akit érdekel a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék mellett működő 
Tudományos Diákkör munkájában való jövő félévi aktív részvétel, aki szeretne demonstrátor 
lenni a tanszéki oktatók mellett, aki tudni szeretné, hogy mi fán terem a tudományos kutatás 



vagy csak érdekli, hogy a felsőbbéves hallgatók mi mindent tudnak mesélni az év végi 
vizsgaidőszakról... azt szeretettel várjuk a TDK félévi záróülésén 2010. május 4-én (kedd) 
18.00-tól egy rövid kötetlen beszélgetésre a tanszék Eckhart-szemináriumában. 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar Jogász 
Egylet Jogtörténeti Szakosztálya tisztelettel meghívja az olvasót Dr. Kengyel Miklós 
Hársfától az Igazságügyi Palotákig - az igazságszolgáltatás kultúrtörténete című előadására. 
(2010. április 29.)  

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. április 27-én, 14.00-kor lesz a budapesti 
Memento Parkban, ahol Pótó János történész tárlatvezetésével ismerkedhet meg mindenki a 
kommunista diktatúra gigantikus köztéri szobraival. A résztvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges! 

 

  

 

  



Meghívó az ELTE ÁJK Kari Doktori Tanácsa által szervezett Ünnepi Konferenciára az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. A 
jogelméleti, jogszociológiai és jogtörténeti szekció programja. (2010. április 23.) 

  

 

  

Meghívó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó könyvbemutató rendezvényére a Parlament 
Vadásztermébe. Az eseményen kerül bemutatásra - többek között - a Dr. Máthé Gábor és Dr. 
Werner Ogris által szerkesztett 'Die Habsburgermonarchien auf dem Wege zum Rechsstaat?' 
című kötet is. (2010. április 21.) 

 

  

 

  

'Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit und seine Wirkung auf das heutige 
Verfassungssystem' Internationale wissenschaftliche Tagung an der Katholischen Universität 
Pázmány Péter in Budapest (2010. április 14.) 

  

 

  

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2010. évi YOU MÁJT WIN! tanulmányi verseny. 
Az írásbeli fordulón 49-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, Tóth Boldizsár Artúr (11. csoport) és minden 
egyes résztvevő számára! A versenyen készült képek megtekinthetők ide kattintva. (2010. 
április 13.) 

 

  

 

  

Meghívó a Pécsi Tudományegyetem és a Bűnügyi Szemle közös konferenciájára: Angyal Pál 
emlékezete Pécsett (2010. április 9.) 

  

 

  

YOU MÁJT WIN! Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára. 
A verseny ideje: 2010. április 13. (kedd). A résztvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A 
jelentkezéseket a majtverseny@gmail.com e-mail címre várjuk. A jelentkezés határideje: 
2010. április 6. (kedd), 24.00 



 

  

 

  



A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) által 2010. március 25-27. között Pécsett 
megrendezett Tavaszi Szél 2010 című angol-magyar munkanyelvű országos konferencián 
megalakult a DOSZ Rendészeti Osztálya, amely szeretettel várja a rendészettudománnyal 
foglalkozó PhD-hallgatókat - így a jogtörténészeket is. Az új tudományos osztály szervezeti 
és személyi hátterét a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDE) képezi, amely 
működésében az MTA hasonló célra létrehozott bizottságát tekinti példaképnek. Az RDE által 
rendszeresen szervezett tudományos konferenciákon, műhelyvitákon, előadásokon előadás-
tartási, illetve publikációs lehetőséget biztosítanak más, a rendészettel határos 
tudományterületek (jogtörténet, büntetőjog, büntetés-végrehajtási jog, büntető-eljárási jog, 
kriminológia) kutatóinak is. A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Dr. Kiss 
Bernadettnél. 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. március 16-án, 16.30-kor lesz az Országos 
Széchényi Könyvtárban, ahol Katona Anikó művészettörténész vezetésével ismerkedhet meg 
mindenki az 1910-1949 közötti választási plakátokkal. A résztvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges! 

 

  

 

  



A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. március 2-án, 18.00-kor lesz az Eckhart-
szemináriumban (II. emelet 210.) Előadó: Dobszay Zsófia, előadásának címe: A mese 
igazsága. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

 

  

A Tudományos Diákkör következő ülése 2010. február 23-án, 18.00-kor lesz a VII. teremben. 
Előadó: Horváth Attila, előadásának címe: Cenzúra a rockzenében. Mindenkit szeretettel 
várunk!  



 

  

 

  

Meghívó Dr. Barna Attila doktorjelölt doktori értekezésének munkahelyi vitájára (2010. 
február 23.) 

  

 

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tudományos konferenciát rendezett Közrendvédelem a polgári államban címmel 
(2010. február 12.) 

  

 

  

Dr. Tóth Bélára, tanszékünk egykori könyvtárosára emlékeztünk (2010. február 3.) 

 


