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• 2010. január 12-én, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárának aulájában, a Magyar 
Történelmi Társulat szervezésében Deák Ágnes tar
tott előadást Allambiztonság a Bach-rendszer idején 
(1849-1867) címmel.

• 2010. január 17-én türelemmel és méltósággal viselt 
hosszú betegség után elhunyt Dr. Tóth Béla, a 
Jogtörténeti Szemle 2003-2006 közötti évfolya
mainak szerkesztője, a Magyar Országos Levéltár ny. 
főigazgató-helyettese. Családja, barátai, kollégái a 
Fiumei úti Sírkert dísztermében, 2003. február 3-án 
búcsúztatták.

• 2010. január 19-én, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Kari Tanácstermében, A racionális dön
téselmélet alkalmazhatósága a közigazgatási 
jogérvényesítés vizsgálatában címmel tartotta meg 
habilitációs tudományos előadását dr. Nagy Marianna.

•2010. február 2-án, a TIT Kossuth Klubjában, a 
Magyar Történelmi Társulat szervezésében Fedinec 
Csilla az MTA Etnikai -  Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézetének tudományos munkatársa Van-e Kárpát
aljának története? címmel tartott előadást.

• 2010. február 10-én, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében került sor Szűcs Zoltán Gábor A rendszer- 
váltás „antalli pillanata". A nemzeti történelem 
szerepe a magyar politikai diskurzusban 1989-1993 
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára.

• 2010. február 12-én, Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari 
Tanácstermében, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság rende
zésében került sor a Közrendvédelem a polgári állam
ban című tudományos konferenciára. Előadást tartott 
Parádi József nyugalmazott főiskolai tanár, a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke (A magyar csendőrségtörténeti 
feltárások), Mezey Barna tanszékvezető egyetemi 
tanár (Rendvédelem és büntetés-végrehajtás. A do
logház metamorfózisa), Kiss Bernadett PhD-hallgató 
(A kisebbségek és a rendvédelmi szervezetek konflik
tusai), Boda József dandártábornok (A török csend
őrség), Zetényi Zsolt jogász, Nemzeti Jogvédő Alapít
vány kuratóriumi elnöke (A csendőrség 1945 utáni 
jogi megítélése), Csóka Ferenc, a Nemzetbiztonsági 
Hivatal ny. tisztje (Kempen János táborszernagy és a 
császári csendőrség alapítása), Kabódi Csaba tanszék- 
vezető egyetemi docens (A Magyar Királyi Csend
őrség nyomozó tevékenysége és az első bűnvádi per- 
rendtartás), Suba János, a Hadtörténelmi Intézet és

Múzeum Térképtárának igazgatója (A császári csend
őrség tiszti kara). Hódos Gábor történész (Csend
őrségi műveletek a sajtóban 1920-1944), Csóti Csaba 
történész (A csendőrség és a közigazgatási szerveze
tek viszonya Somogy vármegyében), Kovács Tamás 
történész, levéltáros (Hálózatépítés és nyilvántartások 
a két világháború közötti magyar rendőrségnél), id. 
Kocsis Tibor nyugállományú határőr tiszt (Szom
bathely, mint a csendőrképzés fellegvára), Fliegauf 
Gergely bv.-őmagy, főiskolai tanársegéd (Roberto 
Boleno 2666 című könyvének börtönvonatkozásai) és 
Elekes Edit rendőr alezredes (A vezetési módszerek 
15 éves távlata a magyar rendőrségnél). (A konferen
ciáról beszámoló olvasható e számunk 70-72. olda
lán, Közrendvédelem a polgári államban -  Konferen
cia az ELTE ÁJK-n címmel)

• 2010. február 18-án, az Országos Igazságszol
gáltatási Tanács Hivatalának auláűjában rendezte meg 
a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács, a Magyar 
Jogász Egyelet és a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatás-tudományi Kara A bírói hatalom gya
korlásáról -  1869: IV. te. című tudományos konferen
ciát. Király Tibor akadémikus megnyitója után Baka 
András, a Legfelsőbb Bíróság és az ÓIT elnöke (A 
bírósági szervezet aktuális kérdései), Paczolay Péter, 
az Alkotmánybíróság elnöke (Az alkotmánybíróság 
hatásköre és a bíróságok), Máthé Gábor tanszék- 
vezető egyetemi tanár (A bírói hatalom alaptörvényei 
a polgári korban). Kozma György, a Legfelsőbb 
Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője (A 
közigazgatási bíráskodás jövője Magyarországon), 
Stipta István tanszékvezető egyetemi tanár (A magyar 
közjogi múlt üzenete: önálló közigazgatási bíróság) és 
Tamás András egyetemi tanár (Bíró és törvény -  az 
ítélkezés szabadságfoka) tartott előadást.

• 2010. február 23-án, az ELTE ÁJK Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszékének Eckhart-szeminári- 
umában került sor Barna Attila Az állam elleni bűn
cselekmények szabályozása a 19. századi Magyar- 
országon, különös tekintettel a bűntettekről és vét
ségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk előzményeire 
és megalkotására című doktori (PhD-) értekezésének 
kutatóhelyi vitájára.

• 2010. március 3-án, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara az ELTE 
alapításának 375. évfordulójának tiszteletére az ÁJK 
Aula Magnában rendezte meg az Állam -  Egyház és 
az egyetemalapító Pázmány című konferenciát. 
Hudecz Ferenc rektor megnyitója után Szögi László, 
az Egyetemi Könyvtár főigazgatója (Az egyetemala
pító Pázmány), Király Miklós dékán (Az egyházak és 
az Európai Unió), Kukorelli István egyetemi tanár 
(Egyházügyi törvény [1990. évi IV. tv.) évfordulója), 
Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke (Az 
Amerikai Supreme Court és az állam-egyház kapcso-
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lata), Antalóczy Péter egyetemi docens (Egyház
alapítás joga és európai buktatói), Gellér Balázs 
egyetemi docens (Vallás és büntetőjog; kereszténység 
és büntetőjog ma Magyarországon), Csehi Zoltán 
egyetemi decens (Állam és vallási jog kollíziója 
magánjogi viszonyokban -  az interperszonális kollí- 
ziós jog egyes kérdései), Simon István egyetemi 
docens (Az egyház finanszírozás struktúrája), Bitskey 
István akadémikus, egyetemi tanár (Pázmány Péter, a 
barokk kultúra mecénása), Szabó Péter egyetemi 
docens (Pázmány és az erdélyi fejedelmek), Török 
József egyetemi tanár (Pázmány Péter és korának 
tudománya), Hargittay Emil egyetemi tanár (Pázmány 
irodalomtörténeti értékei), Beke Margit (Pázmány 
kései hatása: a bécsi Pázmáneum a 19. században), 
Borsodi Csaba intézetigazgató (Jezsuita egyetemből 
királyi egyetem) és Rácz Lajos egyetemi tanár (A 
prímások és a magyar közjog) tartott előadást.

• 2010. március 23-án az ELTE BTK Kari Tanácster
mében, a Magyar Történelmi Társulat szervezésében 
Szakály Sándor egyetemi tanár tartott előadást 
Politizáló katonatisztek a Horthy-korszakban címmel.

• 2010. március 25-27-én, Pécsen rendezte meg a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) a 
Tavaszi Szél 2010 című angol-magyar munkanyelvű 
országos konferenciáját. Az eseményen megalakult a 
DOSZ Rendészeti Osztálya, amely a rendé
szettudománnyal foglalkozó PhD-hallgatókat -  így a 
jogtörténészeket is -  kívánja tömöríteni. Az új tudo
mányos osztály szervezeti és személyi hátterét a Ren
dészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDE) 
képezi. Az RDE által rendszeresen szervezett 
tudományos konferenciákon, műhelyvitákon, előadá
sokon előadás-tartási, illetve publikációs lehetőséget 
biztosítanak más, a rendészettel határos tudomány- 
területek (jogtörténet, büntetőjog, büntetés-végrehaj
tási jog, büntető-eljárási jog, kriminológia) kutatóinak 
is.

• 2010. március 29-én, az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Karának Kari Tanácstermében Szürke- 
állomány. A munkaviszony és az önfoglalkoztatás kö
zötti jogviszonyok Európában és Magyarországon 
címmel tartotta meg habilitációs tudományos 
előadását Gyulavári Tamás.
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