
nalizmus rendszerezési és történelmi alapjai szolgáltak. 
Az ott feltett kérdésekre az egyes jogterületek által 
adott gyakorlati válaszok is megjelentek, ennek kö
szönhetően a kiadvány egy rendkívül széles spektrumot

Szabó István 
habilitációs előadásai 
a Miskolci Egyetemen

A  Miskolci Egyetemen dr. Szabó István egyetemi 
docens (Miskolci Egyetem -  Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem) nyilvános habilitációs előadá

saira 2006. december 14-én került sor. A pályázó tudo
mányos teljesítményének és előadói képességének érté
kelésére felkért szakértő bizottság elnöke dr. Kajtár Ist
ván tanszékvezető egyetemi tanár (Pécsi Tudomány- 
egyetem), két tagja dr. Balogh Elemér alkotmánybíró, 
egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem) és dr. 
Mezey Barna dékán, tanszékvezető egyetemi tanár 
(ELTE) volt.

A nyilvános rendezvény a pályázó Államszerveződé- 
si modellek a legújabb kori nemei és osztrák alkot
mányfejlődésben című tudományos előadásával kezdő
dött. A jelölt rámutatott arra. hogy a három érintett ál
lamszerveződési modell -  vagyis az államszövetség, a 
szövetségi állam és a decentralizált egységállam -  elha
tárolásánál a legalapvetőbb szempont a központi hata
lom. illetve a belső állami egységek befolyásának mér
téke a központi alaptörvény (szövetségi alkotmány) 
módosítása terén. Míg az államszövetség esetében a 
szövetségi alkotmányozó hatalom a tagállamok kezé
ben van. a szövetségi államnál az alkotmány módosítá
sához a szövetség és a tagállamok konszenzusa szüksé
ges, a decentralizált egységállamban pedig -  bár van
nak belső állami egységek -  az alkotmányozás a köz
ponti hatalom kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szö
vetségi állam létrehozásának előfeltétele egy önálló (a 
tagállamoktól független) törvényhozó szerv felállítása. 
A szövetségi államban a törvényhozás terén a közvetle
nül választott népképviseleti kamarának van döntő sze
repe, de a szövetségi államberendezkedés fenntartásá
hoz egy tagállami kamara is szükséges. A tagállami ka
mara esetében kulcsfontosságú, hogy a delegált képvi
selők kötött vagy szabad mandátummal rendelkeznek- 
e; az utóbbi konstrukció ugyanis csökkenti a tagálla
mok befolyását. Ha a központi törvényhozó szerv tag
jait kizárólag a lakosság választja, a tagállamok a szö
vetségi alkotmány vonatkozásában elvesztik minden 
befolyásukat, s decentralizált egységállammá válnak, 
ahol a belső állami egységek autonómiája egyedül a 
központi hatalom akaratától függ.

Mindezek tisztázása után a jelölt sorra vette Német
ország és Ausztria XIX-XX. századi alkotmányait. Né-
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mutat be az állami finanszírozástól kezdve a szociális 
államon és az alapjogokon át a büntetőjog, a bioetika és 
a nemzetközi jog területéig.

Lenkovics Judit

metország esetében részletesen elemezte a Német Szö
vetség (1815-1866) államberendezkedését, a frankfurti 
alkotmánytervezetet (1849), a bismarcki (1867-1918) 
és a weimari alkotmányt (1919-1933), valamint a bon
ni alaptörvényt (1949—). Osztrák vonatkozásban kitért a 
pillersdorffi (áprilisi) alkotmány (1848), a kremsieri 
tervezet (1849), az olmützi alkotmány (1849),-a szil
veszteri pátens (1951), az októberi diploma (1860), a 
februári pátens (1861), az 1867. évi alaptörvények 
(1867-1918), valamint az 1920. és az 1934. évi alkot
mány sajátosságaira. Az előadásból jól kitűnt, hogy mi
lyen apró, közvetett lépések vezethetnek a központi ha
talom megerősödéséhez, s milyen különböző típusai 
alakulhatnak ki a szövetségi államnak, attól függően, 
hogy milyen mértékű a szövetség, ill. a tagállamok al
kotmányozó befolyása. A jelölt kitűnően szemléltette, 
hogy a jogfejlődésben kimutathatók elvszerű irányok, 
de ezeket lényegesen befolyásolhatják a történelmi de
terminációk és a politikai kompromisszumok.

Az előadást tudományos kollokvium követte, mely
nek során a jelenlévők számos kérdést megfogalmaz
tak. Elsőként dr. Jobbágyi Gábor tanszékvezető egyete
mi tanárairól kérdezte a jelöltet, hogy a két világhábo
rú közötti magyar jogfejlődésben kiemelkedő jelentősé
gű kormányzói jogkör tekintetében felfedezhetők-e né
met. illetve osztrák hatások? Ajelölt válaszában kifej
tette. hogy az uralkodót akadályoztatása esetén minden 
államban helyettesíteni kellett. Németországban 1848- 
ban, az ideiglenes alkotmány szerint is választottak kor
mányzót a császári trón betöltéséig, az alkotmányozó 
nemzetgyűlés feloszlatása után azonban a kormányzó is 
lemondott. A magyar kormányzói tisztségnél külföldi 
hatások nehezen mutathatók ki, mivel a magyar intéz
mény sem volt egységes: a kormányzó jogállását min
den választáskor egyedileg állapították meg.

Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár három kérdést 
is feltett a jelöltnek: (1) milyen lehetőségek voltak a 
történelmi Magyarország szövetségi átszervezésére; (2) 
Magyarország jelenlegi regionalizálása jelenthet-e szö
vetségi átszervezést; (3) egy kétkamarás rendszerben 
elképzelhetőnek tartja-e a helyi önkormányzatok által 
delegált második kamarát? Ajelölt válaszában előadta, 
hogy a történelmi Magyarország szövetségi átszervezé
sére Kossuth készített tervezetet. Az. hogy ez meggá
tolta volna Magyarország 1918 utáni szétesését, nehe
zen állapítható meg. Az ország regionalizálására készí
tett tervezetek nem irányulnak szövetségi átszervezés
re, csupán a területi önkormányzatok nagyobb egysé
gekbe történő tömörítését célozzák. Technikailag a szö
vetségi átszervezés is megvalósítható, de erre tervezet 
sem készült. A helyi önkormányzatok által delegált má
sodik kamara nem rossz megoldás. A kétkamarás rend



szerre történő átszervezés azonban nehezen kivitelez
hető, hiszen az Országgyűlésnek saját ellensúlyát kelle
ne felállítania, s ez jelentős politikai akadály.

Végül a szakértő bizottság elnöke arról kérdezte a je
löltet. hogy a német és osztrák alkotmánytörténet mi
lyen mértékben van feldolgozva a magyar jogtörténet
írásban? A pályázó erre azt a választ adta, hogy az oszt
rák alkotmánytörténet vonatkozásában Wilhelm 
Brauneder művének Kajtár István által elkészített ma
gyar fordítását, valamint a fiatalon elhunyt Ijjas József 
kandidátusi értekezését tartja a legfontosabbnak, a né
met alkotmánytörténet vonatkozásában pedig Ruszoly 
József akadémiai doktori értekezését emelné ki. mely a 
Német Szövetség tagállamainak 1848-as választójogi 
rendszereit elemzi.

A kollokviumot a pályázó német nyelvű elő
adása követte, mely a tudományos előadás anyagát fog
lalta össze, majd A törvényhozó és végrehajtó hatalom 
fejlődése Magyarországon (1848; 1867-1918) című 
tantárgyi előadás megtartására került sor. Ennek kereté
ben a jelölt előbb felvázolta a magyar államszervezet 
polgári kori struktúráját, majd részletezte a trónbetöltés 
és a királyhelyettesítés szabályait. Kifejtette, hogy mi

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Ta
nácstermében 2006. november 15-én rendezték 
meg Dr. Kelemen Miklós egyetemi tanársegéd,! 

birodalom kormányzása című doktori értekezésének 
nyilvános vitáját. Az ülést Dr. Sári János egyetemi ta
nár (Dsc.. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar), a Dok
tori Bizottság Elnöke nyitotta meg. A Bizottság tagjai: 
Dr. Antalőczy Péter egyetemi docens (PhD. KGRE Ál
lam- és Jogtudományi Kar) és Dr. Miskolczy Ambrus 
egyetemi tanár (Dsc., ELTE Bölcsészettudományi 
Kar).

Kelemen Miklós a disszertációban elsősorban azt 
vizsgálta, hogy mennyiben járult hozzá a késő Római, 
majd a Bizánci Birodalom a középkori Európa egyik ál
lamszervezési modelljének, az ún. bürokratikus vagy 
hivatali államszervezetnek a kialakulásához, illetve az 
ezt megvalósító intézmények, különösen a kancelláriák 
és központi tanácsok megszervezéséhez. Kutatásai so
rán bizonyította, hogy egyes intézmények annak ellené
re tovább éltek az egykori birodalom területén szerve
ződő új államokban, hogy a Nyugatrómai Birodalom 
bukása együtt járt a késő római igazgatási rendszer ösz- 
szeomlásávai. A Pápai Állam jól kimutathatóan a késő 
római igazgatás mintájára szervezte meg kormányzatát, 
a nyugat-európai királyságok pedig a bürokratikus ál
lamszervezés egyik legjellegzetesebb szerve, a közpon
ti kancellária kialakításában támaszkodtak késő római 
hagyományokra.

A disszertáció másik fő kérdése az volt, hogy kimu- 
tathatók-e a bizánci állam története során olyan állam
szervezési elvek, módszerek, amelyeket a későbbi ko
rok folyamán is felhasználtak a modern államigazgatás

lyen szerepe volt a királynak a törvényhozásban, s be
mutatta az országgyűlés működését. Elemezte a király 
jogkörét a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás 
terén, végül pedig a kormány jogállásának kérdéseit 
taglalta.

A pályázó teljesítményét a szakértő bizottság tagjai, a 
kari habilitáltak és a jelenlévő egyetemi hallgatók érté
kelték titkos szavazással. A szavazások alapján a jelölt 
92,5%-os összesített eredményt ért el. Ennek kihirdeté
se után az elnök a következőképpen foglalta öszsze a 
szakértő bizottság állásfoglalását: „Szabó István habili- 
tációs eljárása során a pályázat mellékletét képező doku
mentumegyüttes, a jelölt komparatív tudományos elő
adása, a modernkori hazai alkotmányfejlődés egyik kar
dinális problémájának szentelt, igen lendületes tantárgyi 
előadása, idegen nyelvi kommunikációs felkészültsége 
és vitakészsége a megkívánt oktatói-kutatói habitust 
meggyőzően demonstrálta. A szakértő bizottság mind
ezekre tekintettel javasolja a Miskolci Egyetem Társa
dalomtudományi Habilitációs Tanácsának, hogy Szabó 
István számára a „dr. habiI" címet ítélje oda."

Sáry Pál

A  birodalom kormányzása 
-  A  Keletrómai Császárság 
igazgatástörténete

KELEMEN MIKLÓS 
DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉNEK 
NYILVÁNOS VITÁJÁRÓL

rendszereiben; alkalmaztak-e a bizánciak a modern 
időkben is megfigyelhető módszereket, eszközöket a 
tisztviselők toborzása, előmeneteli rendje, díjazása te
rén, a hivatalok hatáskörének és illetékességének meg
állapításakor. A Szerző dolgozatában kimutatja, hogy a 
késő római, majd a bizánci államszervezés nagyrészt is
merte azokat a kormányzati és szervezési módszereket, 
amelyeket a mai napig alkalmaznak a modern igazgatás 
kialakításában, és a keletrómai igazgatás is szembesült 
azokkal a problémákkal (hivatalvásárlás, korrupció), 
amelyeket a modern igazgatásnak szintén meg kell ol
dania.

A dolgozat hipotézisét -  a bizánci államigazgatás az 
európai igazgatástörténet szerves része, a középkori ál
lamszervezés egyik modelljének, a hivatali államszer
vezetnek legfőbb reprezentánsa -  a Szerző meggyőző
en bizonyítja: a késő római államszervezési hagyomá
nyok elsősorban a bizánci államon keresztül éltek to-


