
Jog
történeti szemle

-’1 Tolnai Nagylexikon (Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és 
Kiadóvállalat Rt, 1926-1930)

32 Kamara. 1923, 329. p.
33 Az infláció nagyságát jól érzékelteti, hogy I pengő 12 500 

papírkoronát ért.
34 http://www.mnb.hu/

Buday László: A megcsonkított Magyaromig I Budapest. 1921. 140. p. I
36 Kelemen József: ,4 magyar liiteliigy története a legújabb illákig 

(Budapest. 1938. 3. tábla alapján)
37 Részletesebben lásd: Surányi-Unger Tivadar: Magyar

Nemzetgazdaság és Pénzügy (1936, 452. p.).
38 Eckhart. 1941.309-311. p.
-"'Lásd: Ungarisclie Wirtschaftsjahrbitclt 1932, 328. p. (Kresz 

Károly) és Eckhart, 1941. 313. p.
411 Lásd: Ungarisclie Wirtschaftsjalirbuch 1940.383. p. (Stein Emil) 
41 Bővebben lásd: Nötel Rudolf: A beruházási politika pénzügyi 

hatásai (Budapest, 1940)

4: Márffy Ede: .4 magyar pénzügyi jog kézikönyve (Budapest. Grill. 
1930): S/ádeczky-Kardoss Tibor: Magyarországi pénzintézetek 

fejlődése ( 1928): Varga István: Csonka-Magyarország gazdasági 
fejlődése (1932); Alföldi Antal: A budapesti pénzintézetek 
története napjainkig (1928): Surányi-Unger Tivadar: Magyar 
Nemzetgazdaság és Pénzügy (1936); Révai Kereskedelmi. 
Pénzügyi és Ipari Lexikona. Szerk. Schack Béla (Budapest. Révai 
Irodalmi Intézet. 1929): Teleszky János: A magyar állam pénzü
gyei a háború alatt (Budapest. MTA. 1927); Kuncz Ödön: A 
magyar kereskedelmi- és váltójog vázlata (Budapest, Grill. 1928)

41 Révai Kereskedelmi. Pénzügyi és Ipari Lexikona, 1929. 209. p.
44 Földes Gábor: Pénzügyi jog. (Osiris. 2005. 280.p.)
15 bankjog. Szerk. Petrik Ferenc (HVG-ORAC Lap- és Könyvki

adó Kft.: 2003. 15. p.)
46 bankjog. Szerk. Petrik Ferenc (HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó 

Kft.; 2003. 15. p.)
47 www.olp.hu

A  bécsi Jog- és Alkotmánytörténeti Intézet a 
Bécsi Egyetem Jogtudományi Karának szerve
zeti egysége, nemzetközileg elismert oktatási és 

kutatási intézmény.
A Bécsi Egyetem Jogtudományi Kant több mint 

10 000 hallgatójával a német nyelvterület legnagyobb, 
egyben Európa egyik legrégebbi ilyen jellegű fakultása. 
Központi épülete, a Juridicitm a Bécsi Egyetem 
központja mellett, a Schottenbasteien fekszik. A Kar 
intézetei (tanszékei): Munkajogi Intézet (Institut fiir 
Arbeitsreeht). Európai, Nemzetközi és Összehasonlító 
Jogi Intézet (Institut fiir Europarecht. Internationales 
Recht und Rechtsvergleichung). Pénzügyi Jogi Intézet 
(Institut fiir Finanzrecht), Vállalati és Gazdasági Jogi
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Intézet (Institut für Unternehmens- und Wirtschafts- 
recht). Jogfi lozófiai. Vallás- és Kultúrjogi Intézet 
(Institut für Rechtsphilosophie. Religions- und Kultur- 
recht). Jog- és Államtudományi Intézet (Institut für 
Rechts- und Verfassungsgeschichte), Római Jogi és 
Ókori Jogtörténeti Intézet (Institut für römisches Recht 
und antiké Rechtsgeschichte), Állam- és Alkotmány- 
jogi Intézet (Institut für Staats- und Verwaltungsrecht). 
Büntetőjogi és Kriminológiai Intézet (Institut für 
Strafrecht und Kriminologie), Polgári Eljárásjogi 
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Polgári Jogi Intézet (Institut für Zivilrecht). A Kar 
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Europarecht). Nemzetközi Jog és Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztálya (Abteilung fiir Völkerrecht und 
Internationale Beziehungen), Összehasonlító Jogi 
Osztály (Abteilung für Rechtsvergleichung), Jogi
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Informatikai Osztály (Abteilung Rechtsinformatik). 
Interdiszciplináris intézetek és kutatóhelyek: Az 
Európai Jog Ludwig Boltzmann Intézete (Ludwig 
Boltzmann Institut für Europarecht), Európai Jogi 
Dokumentációs Intézet (EDZ Universitát Wien -  
Europadokumentation), Az Emberi Jogok Ludwig 
Boltzmann Intézete (Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte), Orvostudományi Etikai és Jogi 
Intézet (Institut für Ethik und Recht in dér Medizin), Az 
Európai Jogfejlődés és Magánjogi Reform Intézete 
(Forschungsstelle „Europáische Rechtsentwicklung 
und Privatrechtsreform”).

A  Jo a - és A lko tm á n y tö rté n e ti In téze t
m u n ka tá rsa i
A Jog- és Alkotmánytörténeti Intézetben 2006 

decemberében két professzor (0. Univ.-Prof. Mag. rer. 
soc. oec. Dr. iur. Dr. h. c. Wilhelm Brauneder. Univ.- 
Prof. Dr. iur. Thomas Simon), négy docens (Ao. Univ.- 
Prof. Dr. iur. Christian Neschwara, Ao. Univ.-Prof. Dr. 
iur. Ilse Reiter-Zatloukal. Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. iur. 
Thomas Olechowski, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. iur. 
Gerald Kohl), öt adjunktus, illetve képzésben részesülő 
tanársegéd (Univ. Áss. Mag. Dr. iur. Elisabeth Berger 
[félállásban]. Áss. Mag. iur. Karin Ostrawsky, Áss. i. 
A. Mag. iur. Álba Caprioli. Áss. i. A. Mag. iur. Mag. 
phil. Caroline Fally, Áss. i. A. Mag. iur. Viktor Szon- 
tagh). három projektmunkatárs (Projektmitarb. Mag. 
phil. Jürgen Busch, LL.M.. D.E.A.. Projektmitarb. 
Mag. Dr. phil. Christiane Rothlander. Projektmitarb. 
cand. rer. pol. Behrus E. Assefi), tizenegy hallgató
asszisztens (közülük tízen fejenként heti 10 órában), 
valamint négy általános egyetemi munkatárs. További 
munkatársak: emer. O. Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. 
Dr. h.c. Rudolf Hoke, emer. 0 . Univ.-Prof. Dr. iur. 
DDr.h.c. WemerOgris. tit. 0 . Univ.-Prof. Dr. iur. Fried- 
rich Hartl. Az intézetből 2006-ban távozott Áss. Mag. 
phil. Johannes Kalwoda és VB Kurt Papesch. Az 
intézet új munkatársai 2008-ban: Áss.Prof. Mag.Dr.iur. 
Gábrielé Schneider. Projektmitarb. cand.iur. Florentin 
Hutterer, Projektmitarb. Mag.iur. Anna Röthlisberger, 
Projektmitarb. Mag.phil. Pia Schölnberger. Mag. Dr. 
Christiane Rothlander.

O kta tá s i tevékenység
A 2005-2006-os tanévben a Jog- és Alkotmány

történeti Intézet volt felelős az „Osztrák és európai jog
történet" című kötelező tantárgy, valamint az „Európai 
és összehasonlító jogtörténet" című fakultatív tantárgy 
oktatásáért. Ennek keretében összesen 80 oktatási órát 
-ebből 38-at a téli, 42-t a nyári szemeszterben -  tartot
tak meg.

A 2005/2006. évi téli szemeszter kurzusai:
Jogtörténet I.: Az osztrák és az európai jogtörténet 

alapjai (előadás, 2 óra) -  Kurzusvezető: Brauneder / 
Simon

Jogtörténet II.: Modem osztrák alkotmánytörténet 
(előadás. 2 óra) -  Kurzusvezető: Brauneder / Simon 
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Jogtörténet III.: A magánjog fejlődése (előadás. 2 
óra) -  Kurzusvezető: Neschwara 

Jogtörténet I. kötelező gyakorlat: Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai (2 óra) -  Kurzusvezető: 
Olechowski

Jogtörténet II. kötelező gyakorlat: Modem osztrák 
alkotmánytörténet (2 óra) -  Kurzusvezető: Reiter- 
Zatloukal

Jogtörténet I. kötelező gyakorlat (Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai) és Jogtörténet II. kötelező 
gyakorlat (Modern osztrák alkotmánytörténet) (2 óra) -  
Kurzusvezető: Brauneder /  Ostrawsky 

Jogtörténet I. kötelező gyakorlat (Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai) és Jogtörténet II. kötelező 
gyakorlat (Modern osztrák alkotmánytörténet) (2 óra) -  
Kurzusvezető: Kohl

Jogtörténet I. kötelező gyakorlat (Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai) és Jogtörténet II. kötelező 
gyakorlat (Modern osztrák alkotmánytörténet) (2 óra) -  
Kurzusvezető: Simon

Állam- és jogtörténeti szeminárium (diplomamunkát 
és doktori disszertációt írók, valamint azok számára is, 
akiknek választott témakörük az „Európai és összeha
sonlítójogtörténet") (2 óra) -  Kurzusvezető: Brauneder 

Osztrák és európai jogtörténeti, valamint (diploma- 
munkájukat, illetve disszertációjukat írók számára) 
összehasonlító jogtörténeti szeminárium. Központi té
ma: „A közjegyzőség története” (azok számára is, akik
nek választott témakörük az „Európai és összehasonlító 
jogtörténet") (2 óra) -  Kurzusvezető: Neschwara 

Jogtörténeti szeminárium (diplomázók és doktoran- 
duszok számára is) (2 óra) -  Kurzusvezető: Olechowski 

Jogtörténeti szeminárium: Téma: „Gyógyszerek, 
élvezeti szerek, narkotikumok -  a drogok jogtörténete” 
(2 óra) -  Kurzusvezető: Reiter-Zatloukal

Állam- és jogtörténeti szeminárium (diplomázók és 
doktoranduszok. valamint azok számára is, akiknek 
választott témakörük az „Európai és összehasonlító 
jogtörténet") (2 óra) -  Kurzusvezető: Simon

A 2006. évi nyári szemeszter kurzusai:
Jogtörténet I. előadás: Az osztrák és az európai 

jogtörténet alapjai (előadás, 2 óra) -  Kurzusvezető: 
Simon / Kohl

Jogtörténet II. előadás: Modern osztrák alkot
mánytörténet (előadás, 2 óra) -  Kurzusvezető: Simon / 
Neschwara

Jogtörténet III. előadás: A magánjog fejlődése 
(előadás, 2 óra) -  Kurzusvezető: Brauneder

Jogi források és kutatás (azok számára is, akiknek 
választott témakörük az „Európai és összehasonlító 
jogtörténet") (2 óra) -  Kurzusvezető: Kohl

A közjogi illetékesség története (alkotmányjogi és 
közjogi illetékesség), azok számára is, akiknek válasz
tott témakörük az „Európai és összehasonlító jogtör
ténet" (előadás. 2 óra) -  Kurzusvezető: Olechowski 

Jogtörténet I. kötelező gyakorlat (Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai) (2 óra) -  Kurzusvezető: 
Olechowski
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Jogtörténet I. kötelező gy 
európai jogtörténet alapjai) 
Reiter-Zatloukal 

Jogtörténet I. kötelező 
gyakorlat (Az osztrák és az 
európai jogtörténet alapjai) 
és Jogtörténet II. kötelező 
gyakorlat (Modern osztrák 
alkotmánytörténet) (2 óra)
-  Kurzusvezető: Nesclnva- 
ra / Kohl

Jogtörténet II. kötelező 
gyakorlat (Modern osztrák 
alkotmánytörténet) (2 óra)
-  Kurzusvezető: Reiter- 
Zatloukal

Jogtörténet III. kötelező 
gyakorlat (A magánjog fej
lődése) (2 óra) -  Kurzus- 
vezető: Brauneder / Simon 

Jogtörténet III. kötelező 
gyakorlat (A magánjog 
fejlődése) (2 óra) -  Kurzus
vezető: Kohl 

Jogtörténet III. kötelező 
gyakorlat (A magánjog fej
lődése) (2 óra) -  Kurzus
vezető: Neschwara 

Jogtörténet III. kötelező 
gyakorlat (A magánjog fej
lődése) (2 óra) -  kurzus
vezető: Olechowski 

Jogtörténet III. kötelező 
gyakorlat (A magánjog fej
lődése) (2 óra) -  Kurzus
vezető: Simon / Ostrawsky 

Jog- és alkotmány törté
neti szeminárium (diploma- 
munkát és doktori disszer
tációt írók. valamint azok 
számára, akiknek választott 
témakörük az „Európai és 
összehasonlító jogtörté
net") (2 óra) -  Kurzusveze
tő: Brauneder 

Osztrák, európai, vala
mint összehasonlító jogtör
téneti szeminárium: A
Szent Római Birodalom 
utolsó 200 éve (azok szá
mára is, akiknek választott 
témakörük az ..Európai és 
összehasonlító jogtörté
net”) (2 óra) -  Kurzusve
zető: Neschwara 

A nemek szerepének fej
lődése a jogvitában (azok 
számára is. akiknek válasz
tott témakörük az „Európai

ikorlat (Az osztrák és az 
(2 óra) -  Kurzusvezető:

Christian Neschwara intézeti dolgozószobájában

Gerald Kohl intézeti dolgozószobájában

/t;  Intézet könyvtára 
(Képessy Imre fotói)

és összehasonlító jogtörténet") (szeminárium. 2 óra) -  
Kurzus vezető: Reiter-Zatloukal 

Jogtörténeti szeminárium: ..In-és exklúzió -  az 
állampolgárság jogtörté
nete" (azok számára is. 
akiknek választott témakö
rük az ..Európai és összeha
sonlító jogtörténet") (2 óra) 
-  Kurzusvezető: Reiter- 
Zatloukal

Szeminárium (diplo
mázók és doktoranduszok 
számára is): ..Jogi innová
ciók a 19. század magán
jogában" (azok számára is, 
akiknek választott téma
körük az „Európai és össze
hasonlító jogtörténet") (1 
óra) -  Kurzusvezető: Si
mon. valamint Univ.-Prof. 
Dr. Franz Stefan Meissel, a 
Római Jogi Intézet oktatója 

Előadás: „Kiutasítás, ki
tiltás, száműzés" (1 óra) -  
Kurzusvezető: Reiter-Zat- 
loukal, valamint Ao.Univ.- 
Prof. Dr. Andrea Komlosy, 
a Gazdaság-és Társadalom- 
történeti Intézet oktatója

A 2005-2006-os tanév
ben -  elsősorban kötelező 
feladatok (írásbeli zárthelyi 
dolgozatok) formájában, 
valamint szemináriumokon 
és gyakorlatokon is -  ösz- 
szesen 2473 hallgató (1422 
a téli. 1051 a nyári sze
meszterben) tett vizsgát. Az 
intézet üt -  2006 januárja 
óta hat -  vizsgáztatója ösz- 
szesen 1159 diplomavédést 
és 7 szigorlatot (Brauneder: 
I. Neschwara: 4. Reiter: 2) 
tartott. A 2500. diplomavé
désre bejelentett jelölt több 
mint 53%-a nem jelent 
meg! A tanévben összesen 
44 dolgozat került elbírá
lásra.

A konzulensek, illetve a 
témák az alábbiak voltak:

Brauneder: Államjelké
pek az NDK-ban; Házassági 
szerződések az ABGB-ben;

Neschwara: Osztrák ál
lamjelképek: címer és him
nusz 1945 óta; A dél-tiroii 
probléma; Államszerződés
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és semlegesség: Az osztrák közjegyzőség fejlődése a 
Notariatszeitung (közjegyzők folyóirata, újsága) 1901 
és 1910 közti jelentései alapján: Október 26. A nemzeti 
ünnepnap története; Az osztrák államszerződés: 
előtörténet és befejezés;

Reiter-Zatloukal: Egyesített Európa: Egyesség- 
ötletek a 19. században: Az európai integrációs folya
mat kezdetei: Marshall-terv, EEEC, Európa Tanács 
1945-1950; Aristide Briand és az európai egyesítés: A 
Montánuniótól az Európai Unióig; Állami hovatartozás 
az ancien regime-ben és a nemzeti állampolgárság 
Franciaországban 1889-ig: A bigámia jogtörténete 
Ausztriában; A drogtörvények és a drogpolitika tör
ténete Svájcban; A drogpolitika és a jogalkotásának 
története az EU-ban; Az ópiátok jog- és kultúrtörténete; 
Alkohol és absztinencia a jogban; A polgári nőmozga
lom és főszereplő(nő)i a „régi" Ausztriában; Nők a 
francia forradalomban: Olympe de Gouges és társai; 
Stalking („Lopódzás") az osztrák jogban a 2006-os 
büntetőtörvénykönyv módosítása előtt és után; A kora 
újkor természetjoga; Eugenetikái diszkusszió és az 
eutanáziával kapcsolatos jogalkotás Németországban; 
A pestis és leküzdése a jogban; Kérésre ölés/kegyes 
halál (halálba segítés) történelmi jogvitában (különösen 
1945 után); A menekültek és menedéket keresők 

jogainak fejlődéséről; A gazdasági és szociális alap- és 
emberi jogok fejlődése; Kiskorúak ellen elkövetett 
szexuális erőszakcselekmények az osztrák büntetőjog
ban az újkor kezdete óta; Prostitúció, kerítés az osztrák 
büntetőjogban:

Olechowski: A választottfejedelmi testület
kialakulása; Az 1515-ös kettős házassági szerződés: A 
francia forradalom és alkotmányai; A pozsonyi béke 
(1805); Csehszlovákia alapítása: Szlovákia 1939-1945 
között: Az 1948. és az 1968. évi csehszlovák alkot
mány; A marxista jogtan; Nicolae Ceauscescu; A nürn
bergi perek;

Simon: Erőszakmegosztás a középkori és kora újko
ri államban: a szeniorátus: Az osztrák állam Habsburg 
Birodalomba való beépítésének kialakulása és fej
lődése; Szerzői jog és kiadói jog mint jogi innováció a 
20. században.

A 2005-2006-os tanév folyamán az alábbi disszertá
ciók készültek el:

Stephanie Frohnecke: Összehasonlítás: az alkot- 
mányozó nemzetgyűlések feladata Ausztriában és 
Németországban, 1919-1920-ban (konzulens: Nesch
wara); Katharina Langer: Ipari és oktatási jogalkotás, 
mint a gyermekmunka visszaszorításának eszköze 
Ausztriában a 18. század végétől (konzulens: 
Neschwara); Michael Müller: Az auditoriátus és jelen
tősége 1869-1918 között a katonai bírósági rendszer
ben, valamint a katonai büntetőeljárásban (konzulens: 
Neschwara)

K u ta tás i tevékenység
Az Intézet munkatársai közül a 2005-2006-os tanév 

során önálló tanulmányokkal jelentkezett Berger. 
Brauneder, Caprioli, Fally, Kalwoda. Kohl, Neschwara,

Olechowski, Ostrawsky. Reiter, Simon, Szontagh. 
Több oktató is részt vett nemzetközi folyóiratok, 
sorozatok és jelentős projektek (Zeitschrift fiir Neme 
Rechtsgeschichte [Berger. Brauneder. Caprioli], Fun- 
dcimina-Journal o f Legal History [Brauneder], Enzyk- 
lopedie dér Nemeit [Brauneder], Reclitshistorische 
Reilie [Brauneder], Rechts- und Sozialwissenschaftliche 
Reilie [Brauneder], Enzyklopcidie dér Neuzeit [Brau
neder. Simon]) kiadásában és szerkesztésében, nem
zetközi szervezetek (Vereinigung für Verfassungs- 
geshichte. International Commission fór the History of 
Representative and Parliamentary Institutions. Österrei- 
chische Akademie dér Wissenschaften -  Kommission 
für Rechtsgeschichte Österreichs, Wiener Rechts- 
geschichtliche Gesellschaft, Vereinigung für Ver- 
fassunsgeschichte, Internationale Kommission für die 
Geschichte des Stándewesens und dér Parlamenté, 
Wiener Rechtsgeschichtliche Gesellschaft, Véréin für 
Geschichte dér Stadt Wien stb.) munkájában. Az intézet 
számos munkatársa (Brauneder, Kohl, Neschwara) 
szakértői tevékenységet folytatott akadémiai kvalifiká
ciós eljárások, illetve projekt-, ösztöndíj-, valamint 
egyéb pályázati kiírások kapcsán.

A Jog- és Alkotmánytörténeti Intézet Európa 
csaknem valamennyi országából, Dél-Amerikából, 
Kelet-Ázsiából és Ausztráliából érkező kutatók talál
kozóhelye is. Az intézet nemzetközi kulcspozíciója a 
munkatársak közreműködésén kívül annak a körül
ménynek is köszönhető, hogy már nem minden osztrák 
jogi karon folyik kielégítő jogtörténeti kutatás. Ennek 
megfelelően például a Szövetségi Sajtószolgálat 
(Bundespressedienst) a külföldről beérkező jogtörténeti 
kérdéseket is ehhez az intézethez továbbítja. Emellett 
természetesen nemzeti szinten is végez tanácsadói- 
szakértői tevékenységet magánszemélyek, községi 
hivatalok vagy szövetségi szintű intézmények, valamint 
egyéb szervezetek (pl. kárpótlási alapok) számára.

A z  in té ze t g yű jte m é n ye i
Az intézet tevékenységét archívum és könyvtár 

segíti; a kiemelt helyzetű Bécsi Állami Levéltár és az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár mellett mindkettő biztos 
alapokat nyújt a kutatáshoz a tudósok számára. 
Kiemelkedő gyűjteményeket őriz az 1910-ben alapított 
Institut für angewandtes Recht (Alkalmazott Jogi 
Intézet), amely a polgári eljárási joggal foglalkozó 
Hans Sperl vezetése alatt a joggyakorlat dokumentá
ciójának széleskörű gyűjtésébe kezdett, s ezt a 
tevékenységét az 1930-as évekig folytatta. A könyvtár 
része többek között Widmung von Heinrich Demelius 
több mint 1000 kötetes könyvgyűjteménye.

B.-M . A . -  É. L.

" Az alábbi ismertetés a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotműnytörté- 
ncti Intézetének internetes honlapja (http://www.univie.ac.at/rechts- 
geschichte/). különösen a 2005-2006. évi tevékenységről szóló 
jelentés alapján készült.
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