
„Kodifikáció és jogforrások Angliában” témamegjelölés
sel szemináriumot szerveztek. Ezek sikerét mutatja, hogy 
a 2002 áprilisában tartott ülés anyagát már a következő 
évben publikálták (2003/2 Revue de droit de l'ULB).

Az ULB nevéhez köthető az ún. FNRS-kontaktcsoport 
-  a Fond National de la Recherclie Scientifique segítsé
gével való -  megalakítása is. Ezen szervezet fogja össze 
a belgiumi egyetemi kutatóközpontokat és tart kapcsola
tot az oxfordi egyetem „Center fór Socio-Legal Studies 
and the Program in Comparative Media Law and Policy” 
elnevezésű egységével. Az alapvetően tehát koordináci
ós feladatokat ellátó csoport tagjai a központ mellett a St- 
Louis-i egyetem, a Leuveni Katolikus Egyetem, a Notre- 
Dame de la Paix jogi kara és a Liége-i egyetem.

A központ részvételével szervezett tudományos ese
mények között kiemelkedő még a Code civil bicen- 
tenáriumának tiszteletére megtartott nemzetközi kollok
vium (2004. február 19-21.).

Végül figyelemre méltóak még az egyes jogi karo
kon szerveződő interdiszciplináris szemináriumok is, 
amelyek minden esetben jó alkalmat jelentenek a kü
lönböző egyetemek számára tudományos műhelyeik 
eredményeinek megvitatására.

Az ULB az eddig bemutatott tevékenységeken túl 
nagy jelentőséget tulajdonít a jogi oktatásnak is. Ennek

keretében nemcsak a belga hallgatók, hanem az Eras- 
mus-program résztvevői is felvehetik a kredit-rendszer 
szerint kialakított kurzuskínálatban szereplő jogtörténe
ti, valamint kommunikációs és információs jog kurzus- 
kínálatában szereplő tantárgyakat.

2004/2005 -  jogtörténeti kurzuskínálat
Kód Cím Kredit Oktató
HITSI04 Jog- és 9ECTS Mmc Beauthier.

intézménytörténet (TP=4 ECTS‘) Régine
(egész évben)

HITSI05 Jogtörténet beható 
vizsgálata (45h)

4,5 I C I S Mme Beauthier, 
Régine 
(csak az első 
szemeszterben

DRO0I3 Római jog 9 ECTS Mme Jones,
(különösen a 
hatályos jog római 
jogi alapjai) (90h)

(TP=4 ECTS) Huguette 
(egész évben)

DROIOI2 A római jog 
beható vizsgálata 
(45h)

4,5 ECTS Mme Jones, 
Huguette 
(csak az első 
szemeszterben)

‘ Néhány kurzus nemcsak meghatározót! kredittel rendelkezik, 
hanem úgynevezett gyakorlati pontokkal is. Ezek az ún. TP 
(„travaux pratiques”) értékek, melyek azonban az Erasmus-program 
résztvevőit nem érintik. Ezeket csak a belga hallgatóknak kell figye
lembe venniük.

Pálvölgyi Ba lázs

III. Hazai Jogtörténész 
Találkozó a jogtörténet és 
a jogászképzés jövőjéről

GYŐR 2 0 0 4 .  NOVEMBER 4 - 5 .

Konferencia a Magyar Tudományos Akadémia 
Jogtörténeti Albizottsága és a Széchenyi István Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Intézete 
szervezésében

Révész T. Mihály, a győri egyetem Állam- és 
Jogtudományi Intézet igazgatója köszöntötte a megje
lenteket, és ismertette a találkozó programját.

Szabó Béla, a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tan
székének vezetője a német jogtörténeti kutatással és ok
tatással kapcsolatos tapasztalatairól beszélt. Az átala
kulást a Bologna-folyamat keretében a 2002-ben elfo
gadott jogoktatási reformtörvény tetőzte.

Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti 
tanszékének adjunktusa a Kajtár István tanszékvezető 
által összeállított anyag alapján elmondta, hogy 
Ausztriában is törvény írja elő a jogászképzésben az ún. 
Bologna-modellre való átállást 2010-ig.

Takács Tibor, részletesen szólt a francia jogász- 
képzés három szintjéről, amelyről elmondta, hogy a 
Bologna-modell gyakorlatban is működő mintáját 
nyújtja. Az érettségire épülő és 6 szemeszerből álló

Licence, szemeszterenként összesen 30 kreditértékű és 
kb. 250 órányi előadást magában foglaló tárgyakból áll.

Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének 
vezetője a jogtörténet jelenlegi, hazai oktatásával és 
annak jövőbeni alternatíváival foglalkozott.

Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének vezetője kifejtette, hogy 
hiányzik a kulturális háttér a hallgatók gondolkodá
sából, a tételes jogászoknál pedig a történeti szemlélet- 
mód.

Móniié Gábor, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Jogtör
téneti-Jogelméleti intézet vezetője szerint a nemzeti 
jogtörténetek helyét meg kell tartani. Kérdés, hogy mi 
legyen az egyetemes jogtörténettel, maradjon így, vagy 
alakuljon át. a tartalom másságának kibővítésével, 
illetve európaivá átgondolásával.

Szalay Gyula, docens, a Széchenyi Egyetem Jog- és 
Gazdaságtudományi Kar rektorhelyettese szerint a 
Bologna-modell bevezetése rövid távon nyugvóponton 
van a jogászképzés szempontjából, de annak hatásai, 
gondolati elemei hosszabb távon megjelenhetnek az 
oktatási rendszerben.

Rácz Lajos, az ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének vezetője jelezte, hogy minden 
jogtörténeti ágra szükség van, de lát lehetőséget a sza
kosodásra is, és a szerepkör ilyen irányú esetleges mó
dosítására.
* A találkozóról, az elfogadott határozatról a különszámunkban 

adunk részletes beszámolót.


