
előadó (Parádi József, Gáspár László, Hegedűs Ernő) 
érkezett a határőrizettel kapcsolatos előadással, ame
lyek esetében szerencsés lett volna, ha azokat a szer
vezők egy napra vagy egy tematikus blokkba csopor
tosítják, mivel így a konferencia programja is lényege
sen egységesebb és kiegyensúlyozottabb képet mutatott 
volna. Hasonlóan meggondolásra érdemes lehet a jövő 
évi rendezvény szempontjából az is, hogy az azonos 
korszakot vagy intézményt tárgyaló előadókat egy 
szekcióban gyűjtsék össze.

Ugyanez a rendezőelv gördülékenyebbé tette volna a 
második napi programsorozatot is, amelyen a közönség 
előadást hallgathatott meg a polgári korszak magyar 
rendőrségéről (Parádi József), a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központról (Kovács Tamás), a börtönfejlődés

tendenciáiról (Lőrincz József) és a pénzügyőrség 
történetéről. A hatályos rendészet iránt érdeklődőknek 
Kabódi Csaba mutatta be vázlatosan a 20. századi 
rendőrségi „köznyugalmi tevékenységéi.”

A konferencián hallgatóságként jelen levők vegyes 
érzelmekkel távoztak a rendezvényről. A konferencia 
koncepciójának következetlensége és az újszerű isme
reteket kevéssé tartalmazó előadások miatt hiányér
zetünk támadt. Jóval hitelesebb és élvezhetőbb referá
tumokra volna lehetőség a jövőben, ha a rendészet -  
vagy rendvédelem -  gyakorlati művelői számára is le
hetőség nyílna kutatási eredményeik ismertetésére a 
Társaság következő összejövetelei alkalmából.

K. B.

HÍREK
• 2010. július 1-jén, az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar Kari Tanácstermében került sor a kari kiad
ványok nyári bemutatójára. Rozsnyai Krisztina 
Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban című 
könyvét Kozma György, a Legfelsőbb Bíróság bírója, 
kollégiumvezető, Földesi Tamás: Mikor igen, mikor 
nem? Gondolatok az engedelmességről és az en
gedetlenségről című kötetét Egresi Katalin egyetemi 
docens, Stciger Judit-Kelemen Katalin-Lőrinczi 
Gyula Közgazdaságtan jogászoknak. I. Mikroökonó- 
mia című tankönyvét Kovács Árpád egyetemi tanár, a 
Varga István által szerkesztett, A polgári nemperes 
eljárások joga című munkáját Kengyel Miklós tan
székvezető egyetemi tanár, Princzinger Péter Sportjog 
l. című kötetét Hoffman István egyetemi adjunktus, a 
Fleck Zoltán szerkesztette, Igazságszolgáltatás a 
tudomány tükrében című tanulmánykötetet Szilágyi 
Péter tanszékvezető egyetemi tanár mutatta be.

• 2010. július 6-án, a Politikatörténeti Intézet könyv
tárában Orosz István akadémikus mutatta be Izsák La
jos Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994 
című könyvét.

• 2010. július 6-án, MTA Társadalomkutató Központ 
Kongresszusi Termében, az MTA Társadalomkutató 
Központ és a Budapesti Európa Intézet szervezé
sében, a Közös dolgaink rendezvénysorozat kereté
ben, Magyar Nemzeti Tanácsok a Vajdaságban 2010 
címmel rendeztek konferenciát. Előadást tartott 
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium államtitkára 
(Magyarságpolitika és Délkelet-Európa), Pásztor 
István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke 
(Kisebbségpolitika a Délvidéken), Korhecz Tamás, a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke (A Magyar Nemzeti

__ Tanács programja).

• 2010. szeptember 4-én, életének 83. évében elhunyt 
Dr. Kulcsár Kálmán, ny. egyetemi tanár, igazságügy
miniszter, az MTA rendes tagja, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogszociológiai Tanszékének 
alapító professzora.

• 2010. szeptember 15-én, Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának dísztermében rendezte meg 
a Zala Megyei Levéltár a Pártok, választók, képvi
selők -  Fejezetek Zala megye politikatörténetéből 
című tudományos konferenciát. Előadást tartott 
Molnár András (A követ választás ára. Kortesköltsé
gek Zala megyében 1843-ban), Hermann Róbert 
(Népképviseleti választások Zala megyében 1848- 
ban). Dobszay Tamás (Zalai képviselők az országgyű
lésen 1861-1875), Foki Ibolya (Politikai viszonyok 
Zala megyében az 1905/1906-os kormányzati válság 
idején), Paksy Zoltán (Zala megye politikai arculata a 
két világháború között). Káli Csaba (Az 1947. évi 
országgyűlési választás Zala megyében). Mező 
Ferenc (Országgyűlési választások Zala megyében 
1990-2010).

• 2010. szeptember 20721-én a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara. 
az oktatási intézmény megalapításának 15. évforduló
ja alkalmából Symposium lubilaei Facultatis laurien- 
sis címmel tudományos konferenciát rendezett. A 
konferencia első napján megemlékezésekre és plená
ris előadásokra került sor, amelyeket a második napon 
szekcióülések követtek. -  A szeptember 20-ai. hagyo
mányosan Széchenyi István születésének évfordu
lójához kapcsolódóan megrendezett Akadémiai 
Napon Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, 
közigazgatási és igazságügyi miniszter és Bihari Mi
hály egyetemi tanár tartott előadást. A Symposium 
luhilaei Facultatis laurinensis plenáris ülésén, Szalay 
Gyula, a Széchenyi István Egyelem dékánja megnyi
tója után Lamrn Vanda (A nemzetközi bíráskodás ki
lenc évtizede), Lenkovics Barnabás (A fenntartandó
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Jog
magánjog), Szente Zoltán (Parlamenti jogunk megol
datlan talányai: az alkotmányozó és a törvényhozó 
hatalom elválasztásától a kisebbségek képviseletéig), 
Gellér Balázs József (Wiener A. Imre munkásságának 
jelentősége a nemzetközi büntetőjog hazai művelése 
és kodifikációja terén) tartott előadást. Szeptember 
21-én a konferencia szekcióüléseire került sor a 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Karán. Révész T. Mihály referátumát 
(Dr. Csizmadia Andor professzor életműve) követően 
az Alkotmányjogi Szekció bán (elnök: Kukorelli Ist
ván) Dezső Márta (Kisebb parlament -  választási 
rendszer és képviselet), Holló András (Alkotmányos
ság és parlamenti jog), Petrétci József (A kétharmados 
többség hatása a törvényalkotásra). Polt Péter (Áldás 
vagy átok-e a mentelmi jog?), Smuk Péter (Egy két
harmados kormány ellenzékének jogai); a Bűnügyi 
Tudományok szekcióban (elnök: Kovács Gábor), M. 
Nyitrai Péter (Wiener A. Imre szerepvállalása a nem
zetközi bűnügyi jogsegély jogának hazai fejlesztésé
ben), Kis Norbert (A közigazgatási büntetőjog kiala
kulásának és művelésének hazai alapjai), Sántha 
Ferenc (A nemzetközi bűncselekmény általános fo
galmának hazai fejlődése), Hollán Miklós (Gazdasági 
vesztegetés -  gazdasági bűncselekmény?), Bankó 
Róbert (A terrorizmus és a nemzetközi bűncselek
mény kodifikációja): a Jogelméleti Szekció bán (elnök: 
Szigeti Péter) Szabó Miklós (Esendő logika), Bencze 
Mátyás (A ténymegállapításra irányuló bírói mér
legelés empirikus vizsgálata: módszertani kihívások). 
Rigó Anett (Jogok és érdekek: kérdések a jogalanyi
ság körében), Vigh Edit (Jogvédők a jogászi hivatá
sokban), Cs. Kiss Lajos (A totális állam értelmezése 
az általános államtanban). Egresi Katalin (Pulszky 
Ágost és Concha Győző vitája az állam felfogásáról); 
a Jogtörténeti Szekció bán (elnök: Révész T. Mihály), 
Barna Attila köszöntője után. Bana József (A Szé- 
chenyi-kultusz Győrben). Homoki-Nagy Mária (A 
magyar magánjog fejlődése a reformkorban), Horváth 
Attila (Széchenyi jogi reformkoncepciója), Mezey 
Barna (Széchenyi és a magyar börtönügy), Völgyesi 
Levente (Széchenyi gondolatai az épített környezet 
szabályozásáról); a Közigazgatási Jogi Szekció bán 
(elnök: Verebélyi Imre) Varga Zs. András (A köz- 
igazgatás feletti kontrolleszközök általános áttekin
tése), Kaltenbach Jenő (A közigazgatás feletti civil 
kontroll eszközei), Stumpf István (Demokratikus és 
politikai kontroll a közigazgatás felett), Patyi András 
(A bírói kontroll kihívásai), Somody Bernadetté (Az 
ombudsmanok által gyakorolt kontroll). Seereiner 
Imre (Az ügyészi kontroll és a közigazgatás); a 
Magánjogi Szekció bán (elnök: Lenkovics Barnabás) 
Menyhárd Attila (A tulajdonjog tárgyai), Papp Tekla 
(Az atipikus szerződések és a Ptk. Kodifikációja), 
Kecskés László (Az állami felelősség szabályozása az 
új Ptk. Tervezetében), Csécsy György (Egyeztetés 
alatt), Bíró György (Előremutató és vitatható 
megoldások a kötelmi jog közös szabályaiban), 
Jobbágyi Gábor (Házasság és családi jog az új Ptk.-

ban), Szegedi András (A jogi személyek rendszere az 
új Ptk.-bán); a Nemzetközi és Európai Jogi Szekcióban 
(Section of International and European Law -  elnök: 
Lamm Vanda) Sulyok Gábor (Reform of the United 
Nations Security Council: A Critical Assessment), 
Erich Hochleitner (The European Union as an Inter
national Actor), Arnold H. Kammel (Direct Dcmoc- 
racy in the European Union: The Question of Democ- 
ratic Deficit of the European Union), Milassin László 
(Flight Club -  The United States of America vs. Euro
pean Union Aircraft Dispute) tartott előadást. A kon
ferenciához kapcsolódóan a Széchenyi István Egye
tem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
Könyvtárában nyitották meg a Csizmadia Andor élet
művéről szóló kiállítást.

• 2010. szeptember 22-én a Collegium Hungaricum. az 
Österreichischc Staatsachiv és a Zentralverband 
Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich 
osztrák-magyar tudományos szimpóziumot rendezett 
az Österreichischc Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv épületében, Széchenyi und Wien. Eine 
Bezielutng aufLeben und Tód címmel. A konferencián 
Oplalka András (Ungleiche enge Partner: Széchenyi 
und Metternich), Vclkey Ferenc („Er sucht unter 30 
Memoiren das Meine heraus...”. Széchenyi und sein 
Memorandum in Mctternichs Vorzimmer), Gergely 
András (Das letzle Lcbenskapitel Széchenyis in Wien: 
in dér Heilanstalt von Döbling) és Stel'an Malier (April 
1860. Gráf Stephan Széchenyi, Kari Ludwig Freiherr 
v. Bruck und die Habsburgermonarchie: cin Rückblick 
und ein Ausblick) tartott előadást.

• 2010. szeptember 22-én, a Politikatörténeti Intézet 
konferenciatermében Az önkormányzatiság 20 éve 
címmel rendeztek konferenciát. Előadást tartott Ripp 
Zoltán (Az önkormányzati rendszer születése és az. el
ső választások 1990-ben). Wiener György (Önkor
mányzati reformtörekvések a rendszerváltás után). 
Vígvári András (Megtelt-e a konfliktuskonténer? Né
hány gondolat a magyar önkormányzati rendszer 
jelenéről és jövőjéről), Pálné Kovács Ilona (A közép
szintű önkormányzás húsz éves kálváriája). Szegvári 
Péter (Elképzelések a főváros önkormányzásáról). Az 
eseményen mutatták be a Barta Györgyi, Keresztély 
Krisztina és Sípos András szerkesztésében készült, A 
világváros Budapest -  két századfordulón című tanul
mánykötetet.

• 2010. október 8-án, ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Aula Magnájában az ELTE ÁJK Büntető El
járásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke Hat 
évtized az ELTE jogi karán címmel tudományos 
konferenciát rendezett a kilencven éves Király 
Tibor, az ELTE díszdoktora és professor eincritusa 
tiszteletére. Király Tibor Széchenyi-díjas egyetemi 
tanár, akadémikus, a büntetőeljárás-jog neves 
kutatója, 1961-1967, valamint 1976-1980 között az 
ELTE ÁJTK dékánja. 1967-1970 között az ELTE



rektorhelyettese volt. Mezey Barna, az ELTE rekto
ra, Király Miklós, az AJK dékánja és Gönczöl 
Katalin egyetemi tanár köszöntője után Kabódi 
Csaba (Egy ötven éve megjelent könyvről, a 
tudományról és a büntetőeljárásról), Bárd Károly (A 
magánszférához való jog és a bűnüldözés határai). 
Farkas Ákos (Hibaforrások a büntetőeljárási bi
zonyításban), Nagy Ferenc (Fogvatartotti ráták 
nemzetközi összehasonlításban), Tóth Mihály (A 
büntetőjog örök kérdései -  mítoszok, mondák és 
magyarázatok Király Tibor műveiben és azok ürü
gyén), Györgyi Kálmán (Az OLAF-ról), Hóié 
Katalin (Az eljárás alapelveinek újraértelmezése) és 
Hack Péter (A védelem és a védő szerepének 
aktuális kérdései) tartott előadást.

2010. október 15-én, a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márvány Termében 
gróf Hadik András tábornagy születésének 300. 
évfordulója alkalmából tudományos konferenciát és 
tematikus kiállítást rendeztek. Markó György ezre
des, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudo
mányos főigazgató-helyettese bevezető előadása után 
Lenkefi Ferenc (Hadik András életpályája), Csáky 
Imre (Gróf futaki Hadik András címere). Kincses 
Katalin Mária („A tanulási hajlandóság... díszétől 
ékesültek tettei”. Hadik András műveltsége). Makai 
Ágnes (Hová lett Hadik András Mária Terézia rend
je?). Soós Péter (Hadik András szablyája). Vladimír 
Seges (Katonaélet, katonai mentalitás a XVIII. 
század második felében), Czigány István (Portya 
vagy diverzió, a „berlini kaland” ), Soós István 
(Hadik András berlini portyájának európai vissz
hangja), Tóth Ferenc („A háború iskolája”. Hadik 
András az 1737-39. évi török elleni háborúban), 
Lázár Balázs (Hadikok a napóleoni háborúban), 
Hermann Róbert (Hadik Gusztáv ezredes az 1848/49. 
évi szabadságharcban), Bene János (A Hadik 
huszárhagyományok 1918 után) tartott előadást.

2010. október 18-án, az ELTE ÁJK főépületének 
földszinti előcsarnokában Mezey Barna, az ELTE 
rektora és Földi András, az ÁJK dékánhelyettese, a 
kiállítást létrehozó ad hoc munkacsoport vezetője nyi
totta meg -  a „375 éves az ELTE" jubileumi rendez
vénysorozathoz kapcsolódóan -  A jogi kar professzo
rainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődé
séhez 1667-1948 című, időszakos kiállítást, valamint 
A jogi kar története képekben című, állandó fotókiál
lítást, amely 1635-től az 1989-1990-es rendszervál
tásig mutatja be a Kar történetéhez kapcsolódó doku
mentumokat. tárgyakat. Az időszakos kiállításon, 14 
tárlóban és a hozzájuk csatlakozó tablókon a Kar 48 
egykori neves professzorának 56 db, 1722 és 1947 
között megjelent könyvét mutatták be.

2010. október 19-én, az ELTE ÁJK Aula Magnó
jában mutatta be az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Perjátszókörc az Ezerkilencszázötvenhat. Meg

emlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
54. évfordulójára című, kétfeivonásos perjátékot, 
amely Angyal István, Tóth Ilona, valamint egyete
mista diákok perét dolgozta fel.

• 2010. október 19-én, az ELTE BTK Történeti 
Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárában Hubai 
László főiskolai tanár és Pritz Pál egyetemi magán
tanár mutatta be Gergely Jenő A Keresztény Községi 
(Wolff) Párt (1920-1939) című könyvét, amely a 
Gondolat Kiadó és az MTA-ELTE Pártok, pártrend
szerek. parlamentarizmus Kutatócsoport gondo
zásában jelent meg.

• 2010. október 20-án, az Magyar Tudományos Aka
démia Székházának Felolvasótermében Az alkot
mány preambulumának jelentősége: hazai és nemzet
közi nézőpontok címmel nemzetközi tudományos 
konferenciát rendezett az MTA Jogtudományi 
Intézete. A konferencia elnöke Lamm Vanda, a 
Jogtudományi Intézet igazgatója volt. Pálinkás 
József, az MTA elnöke megnyitója után Kukorclli 
István és Máthé Gábor (Közjogi értékeink a pream- 
bulumban). Fekete Balázs (Történeti elemek az EU- 
tagállamok alkotmányainak preambulumában). 
Vörös Imre (Az Alkotmány preambuluma és a jogal
kalmazás). Michael Silagi (A német Alaptörvény 
preambuluma). Marie-Pierre Granger (A francia al
kotmányok preambulumai -  tartalmuk, státusok, mó
dosításuk), Ewa Paplawska (Értékelemek a lengyel 
alkotmány preambulumában) és Jan Kadrna (A ket
tős preambulum a Cseh Köztársaság alkotmányos 
rendszerében) tartott előadást.

• 2010. október 21-én, az ELTE BTK Tanácstermében 
rendezte meg az ELTE BTK Doktori Tanácsa és a 
Történelemtudományok Doktori Iskola Néprajz- 
Európai Etnológia Doktori Programja Bognár Szabina 
A népi jogélet kutatása Magyarországon -  Tagányi 
Károly jogszokásgyűjtő programja című doktori 
(PhD-) disszertációjának nyilvános védését. A bizott
ság elnöke Kosa László akadémikus, egyetemi tanár, 
a hivatalosan felkért bírálók Horváth Gergely Krisz
tián PhD, egyetemi adjunktus és Mohay Tamás CSc.. 
egyetemi docens, a bizottság tagjai Kocsis Gyula 
PhD, Ress Imre CSc., Tóth Zoltán DSc., a témave
zető: Szilágyi Miklós DSc. voltak.

• 2010. október 21-én, az ELTE BTK Tanácster
mében, A kisegyházak és az 1947. évi XXX111. tön’ény 
címmel tartotta meg habilitációs tudományos előa
dását Rajki Zoltán.

• 2010. október 25-én, a Fiumei úti Temető kápol
nájában, halálának 25. évfordulója alkalmából -  
leánya, Bónis Gabriella és unokái, Bacsinszky 
Zsófia és Dániel kezdeményezésére -  Bónis 
Györgyre emlékeztek családtagjai, egykori munka
társai, tisztelői.



• 2010. október 27-én, a bécsi Juridicumban mutatlak 
be. illetve adták át Werner Ogris professzornak a 75. 
születésnapja alkalmából készült Grundingen dér 
österreichischen Rechtskidtur. Festschrift fiir Werner 
Ogris zum 75. Geburtstag (Verlag Böhlau, Wien- 
Köln-Weimar, 2010. XII + 606 S.) című kötetet.

• 2010. október 28-án, az ELTE BTK Kari Tanácster
mében. a Magyar Történelmi Társulat szervezésében 
Veliky János, a Debreceni Egyetem egyetemi docense 
A változás lehetőségei és korlátái. Politikai program
viták a reformkor második évtizedében címmel tartott 
előadást.

• 2010. november 5-én, a Magyar Tudományos Aka
démia Országház utcai Jakobinus Termében Meg
torlás és elrettentés vagy megelőzés és jóvátétel cím
mel rendezett nemzetközi konferenciát az MTA 
Jogtudományi Intézete és a Friedrich Ebért Alapít
vány budapesti irodája. Lamm Vanda akadémikus 
megnyitója után előadást tartott Tóth Mihály (A bün
tetőjog újabb fejlődésének hamis dilemmái), Fehér 
Lenke (Megtorló vagy helyreállító igazságszolgál
tatás? A restoratív igazságszolgáltatás eszméjének 
hatása a magyar büntetőjogban), Hollán Miklós (A 
jogpolitika hatása a korrupció büntetőjogi szabályo
zásának módosulásaira), Frech Ágnes (A büntetőjog 
változásai bírói szemmel), Kerezsi Klára (A krimi- 
nálpolitikai diskurzus zsákutcái), Damjan Korosec 
(Ljubljanai Egyetem -  Systemkritisch besondere Re- 
gelung dér Verjáhrung bei Straftaten gégén das Kind 
(A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselek
mények elévülésének szabályozása]), Martin Asholt 
(Hageni Egyetem -Die Debatte über das Feind- 
strafrecht in Deutschland [Az „ellenség-büntetőjo
gról" folyó vita az NSZK-ban]), Attilio Nisco (Bo
lognai Egyetem -  Sicherheit und Strafrecht in dér 
jüngsten italienischen Gesetzgebung), Rinceanu, 
Johanna (Max Planck Nemzetközi és Összehasonlító 
Büntetőjogi Intézet, Freiburg -  Zűr Reform des 
rumánischen Strafrechts).

•2010. november 8-án, az ELTE ÁJK Aula 
Magnájában rendezték meg a Római jog, jogösszeha
sonlítás, európai jog  című konferenciát, amelyre a 
Magyar Tudomány Ünnepe keretében kerül sor. 
Előadást tartott Csehi Zoltán. Földi András, Hamza 
Gábor, Jakab Éva, Werner Ogris, Pókecz-Kovács 
Attila és Szabó Béla. (A konferenciáról bővebb 
beszámolót közlünk folyóiratunk következő 
számában.)

• 2010. november 9-én, az ELTE BTK Történeti 
Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárában Péter Ka
talin, az MTA TT1 tudományos tanácsadója mutatta 
be a Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar 
politika szerepjátékai című tanulmánykötelet, ame
lyet G. Etényi Nóra és Horn Ildikó szerkesztett, s a 
L’Hannatlan kiadó gondozásában jelent meg.

• 2010. november 9-12-én az ELTE Bölcsészettu
dományi Kara tudományos programsorozattal ünne
pelte alapításának 375. évfordulóját. A Nagyszombati 
Egyetem első működő fakultása, a bölcsészeti kar 
ünnepélyes keretek között, 1635. november 13-án 
nyílt meg. az alapító Pázmány Péter, egyházi és vilá
gi előkelőségek jelenlétében. November 9-én egész 
napos vallástudományi konferenciát rendeztek a BTK 
Kari Tanácstermében A liturgikus gondolkodás 
alakzatai Pázmány Péter korában címmel. Este az 
Egyetemi Templomban a Pázmány Péter által be
vezetett tridenti rítus szerinti latin misére került sor. 
November 10— 1 l-én. a Kari Tanácsteremben Immota 
stabil ~ az első 375 év címmel kétnapos kartörténeti 
konferenciát tartottak, amelyen a bölcsészkar oktatói 
tartottak előadást. November 11 -én bemutatták Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu
dományi Karának története 1635-2010 képekben 
című kötetet, amely Borsodi Csaba és Tüskés Anna 
közös munkája, valamint Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészet
tudományi Intézetének éremgySjteménye című mun
kát (szerzői: Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Mészáros 
Orsolya. Tóth Csaba, Vida István). November 12-én 
Jacques Roubaud, az ELTE BTK francia díszdoktora 
tartott előadást a szonettforma történetéről. A négyna
pos programsorozat ünnepi fáklyás felvonulással ért 
véget az Egyetem térről a Trefort-kertbe.

• 2010. november 11-én, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében Prof. Dr. Masahisa Deguchi, a kyotói Rit- 
sumeikan Egyetem jogi karának professzora tartotta 
meg német nyelvű előadását Die Kodifikation des 
Zivilprozessrechts in Japan -  Überblick, Meilensteine 
und Erfahrungen mit fremden Einwirkungen (A japán 
polgári perjog kodifikációja -  Áttekintés, mérföld
kövek és idegen hatások kapcsán szerzett tapasztala
tok) címmel.

• 2009. november 16-án, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Doktori Iskolája Barna Attila Az állam elleni 
bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyar- 
országon. különös tekintettel a bűntettekről és vétsé
gekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és 
megalkotására című PhD-értekezésének nyilvános 
vitáját.

• 2009. november 19-én, az ELTE ÁJK Aula Mag
nájában -  a „375 éves az ELTE" jubileumi év prog
ramsorozatához kapcsolódva -  adta elő az ELTE ÁJK 
Perjátszóköre a Fráter György esztergomi érsek pere 
című perjátékol, amely egy Pázmány Péter korához 
közeli időszakban játszódik, s a Fráter György eszter
gomi érsek meggyilkolásával kapcsolatos szentszéki 
pert dolgozza fel.

• 2010. november 19-én, az Állambiztonsági Szol
gálatok Történeti Levéltára aulájában Révész Béla
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egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Polito
lógia Tanszék) mutatta be az Okváth Imre szerkesz
tésében készült Allambiztonság és rendszerváltás 
című kötetet, valamint a Szigorúan titkos '89. A ma
gyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói című 
dokumentumgyűjteményt, amelyet Müllcr Rolf és Ta
kács Tibor szerkesztett.

• 2010. december 7-én, az ELTE BTK Kari Tanács
termében, Erős Vilmos egyetemi docens (Debreceni 
Egyetem), Nagy Péter Tibor egyetemi tanár (Wesley 
János főiskola) és Pók Attila tudományos főmun
katársa (MTA TTI) részvételével rendezték meg A 
125 éve született Eckhart Ferenc és a magyar törté
netírás című kerekasztal-beszélgctést.

• 2010. november 23-án, az ELTE ÁJK Aula Mag
nójában, az ELTE ÁJK. az Amerikai Egyesült Álla
mok Nagykövetsége és a Magyar Alkotmányjogászok 
Egyesülete szervezésében, a 2010-2011-ben zajló 
alkotmányozási folyamathoz kapcsolódva rendezték 
meg az Alkotmány -  alkotmányosság című konferen
ciát. Király Miklós dékán köszöntője után a nyitó 
előadást Sólyom László korábbi köztársasági elnök 
tartotta. Az alkotmányozás történelmi modelljei. Az 
alkotmányozás sarokkövei című panelben Bragyova 
András alkotmánybíró, Sári János, Trócsányi László, 
Sonnevend Pál, Tóth Károly és Somody Bernadetté: 
Az alkotmány stabilitása, az alkotmány védelme című 
panelben Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság 
elnöke, Salamon László, Dezső Márta, Schanda 
Balázs és Szente Zoltán tartott referátumot. Zárszót 
Kukorelli István, a Magyar Alkotmányjogászok 
Egyesületének elnöke mondott.

• 2010. november 23-án, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében, az ELTE ÁJK és az MTA-ELTE Jogtör
téneti Kutatócsoport meghívására Ao. Univ.-Prof. Dr. 
Thomas Olechowski, a Bécsi Egyetem jog- és alkot
mánytörténeti intézetének professzora tartott előadást 
Biographische Untersuchungen zu Hans Kelsen (Élet
rajzi adalékok Hans Kelscnről) címmel.

• 2010. november 26-án, a Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara dékáni tanácstermében került 
sor Szabó Szilárd Bosznia-Hercegovina közjogi viszo
nya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 
között című PhD-értekezésének nyilvános vitájára. 
(Az eseményről e számunk 79-86. oldalán közlünk 
részletesebb ismertetést.)

•2010. december 2-án, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem 11. János Pál Dísztermében, A szovjet típusú dik
tatúra polgári joga címmel tartotta meg habilitációs 
tudományos (szakmai) előadását Horváth Attila, a PPKE 
és az ELTE ÁJK egyetemi docense. (Az eseményről 
folyóiratunk 87-88. oldalán közlünk ismertetést.)

• 2010. december 6-án, az ELTE ÁJK VII. előadóter
mében, illetve az ELTE Rektori Hivatal tanári klub
jában köszöntötték kollégái, pályatársai, barátai a 65. 
születésnapját ünneplő Révész T. Mihályi, az ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszékének 
címzetes egyetemi tanárát, folyóiratunk alapítóját, 
szerkesztőbizottsági tagját. A jeles alkalomra ünnepi 
tanulmánykötet készüli (lásd folyóiratunk hátsó 
borítóoldalán).

• 2010. december 7-én és 8-án, a Nemzetközi Oktatási 
és Polgári Válságkezelő Központban rendezte meg a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Társaság és a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Alapítvány A közbiztonság közös Kár
pát-medencei örökségünk című tudományos konferen
ciát. Előadást tartott Boda József (A közép-európai 
Rendőr Akadémia [KERA] megalakulása és mű
ködése), Csapó Csaba (Az átmenet éve: Erdély, 
1867-1881), Szakály Sándor (Élt és szolgált 65 évet. 
A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1943), Parádi 
József (A polgári magyar állam határőrizete, 
1867-1945), Gáspár László (A magyart állam 
határőrizete 1945-től a rendszerváltásig). Suba János 
(A magyar-szovjet határ kijelölése). Csóka Ferenc 
(Mág Bertalan a nyomozó és regényíró). Parádi József 
(A polgári magyar állam rendőrsége). Kovács Tamás 
(A KEOKH létrejötte és működése 1944-ig). Kabódi 
Csaba (A rendőrség a XX. század utolsó harmadában 
gyakorolt köz-nyugalmi tevékenysége), Simon F. 
Nándor (A polgári fegyveres őrség). Mezey Barna (A 
magyar polgári börtönügy fejlődésének tendenciái), 
Lőrincz József (Börtönügyünk a rendszerváltás idő
szakában), Hegedűs Emő-Fröhlich Dávid (Katonai 
erő rendvédelmi szerepkörben. A magyar lovasság 
szerepe a partizán-elhárításban) és Varró István Tamás 
(A magyar pénzügyőrség a két világháború között).

• 2010. december 8-án, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében rendezte meg az ELTE ÁJK Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke a Kormányformák 
című vitasorozat második műhelyvitáját, amelynek 
témája: Dualizmus és parlamentáris monarchia. 
Szente Zoltán {A dualizmus kori Magyarország kor
mányformája) és Wiener György előadása után, 
Képes György moderálásával élénk vita bontako
zott ki a jelen lévő jogtörténészek és történészek 
között.

• 2010. december 9-én, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében, az ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jog- 
történeti Tanszéke rendezésében került sor a Polgári 
jogi kodifikációk a XIX. században -  ABGB, BGB 
című konferenciára. Az ABGB című szekcióban 
(elnök: Vékás Lajos) Harmathy Attila (Megjegyzések 
a klasszikus európai polgári törvénykönyvek évfor
dulói alkalmából), Tóth Ádám (Az osztrák közjegyzői 
szervezet hatása a magyar közjegyzőség kialakulá
sára), Földi András (Római jogi elemek az OPTK- 
ban, különös tekintettel a „bona fides” ausztriai recep
ciójára), Homoki-Nagy Mária (Az OPTK öröklési
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jogának hatása a magyar magánjogban), Németh 
Ágnes (A dologfogalom és a tulajdonátruházás az 
OPTK-ban és a BGB-bcn. hatásuk a magyar magán
jogban), Kurucz Mihály (A joglátszaton alapuló 
jogvédelem megteremtésének egyik mesterműve az 
osztrák-német jogcsaládban: a telekkönyv). Szalma 
József (Az ABGB továbbélése a Monarchia utódálla
maiban -  különös tekintettel a volt Jugoszláviára és 
utódállamaira), a BGB című szekcióban (elnök: 
Király Miklós) Burián László (A tiltott cselek
ményekre vonatkozó egyoldalú kollíziós szabály, az 
ún. „privilégium germanikum” kodifikációjának 
története és hatása a magyar nemzetközi magánjogra). 
Csehi Zoltán (A BGB generálklauzulái és a Német 
Szövetségi Alkotmánybíróság döntései). Illés Géza 
(Kötelmek szerződésszerű tényekből - quasi contrac- 
tus ügyletek az OPTK-ban és a BGB-ben), Fuglinszky 
Ádám (Felelősségi és kártérítési jog a BGB-ben, s ami 
kimaradt a kódexből), Márkus Eszter (Társasági jogi 
szabályozás a XIX. századi német jogban), Horváth 
Attila (A német kereskedelmi kodifikáció hatása a 
magyar magánjogra), Varga István (A BGB és a né
met eljárásjog) tartott előadást.

• 2010. december 9-10-én, az MTA Társadalomkutató 
Központ Jakobinus termében és ELTE BTK Történeti 
Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában konferenciát ren
deztek Gergely Jenő professzor halálának első évfor
dulóján. Az első nap délelőttjének eseménye a Tör
ténetírás, kutmás, kutathatóság és az egyházak cím
mel nemzetközi kerekasztal-beszélgetés volt, amelyet 
Borsodi Csaba, az ELTE BTK rektorhelyettese 
vezetett. Délután bemutatták az ELTE Történet- 
tudományok Doktori Iskola idegen nyelvű kiad
ványait, valamint Gianone András AzActio Catholica 
története Magyarországon című munkáját. December 
10-én került sor a nemzetközi doktorandusz konferen
ciára, amelyen az 1. szekcióban Klestenitz Tibor (A 
katolikus sajtómozgalom történetének forrásai). 
Lénár Andor (A katolikus sajtó néhány jellemzője a 
Váci Egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége 
[1919-1942] alatt). Farkas Noémi Tünde (Halotti 
beszédek, nyelvhasználat, retorika). Bognár Szabina 
(„Mivé lesz a styl?” Tagányi Károly történetírói 
pályakezdése). Kozák Péter (Két világnézet. Balázs 
Béla és Prohászka Ottokár összecsapása az elmúlt 
századelőn). Bakó Balázs (Egy világ körüli út -  1928- 
ban), Csíky Balázs (Bőség és hiányok. Néhány mód
szertani kérdés és kutatási lehetőségek Serédi 
Jusztinián hcrcegprímási tevékenységének vizsgálata 
kapcsán), a 11. szekcióban Tamási Zsolt (Az erdélyi 
római katolikus egyházmegye az 1849-cs forradalom
ban), Sztyahula László (Az észak-magyarországi latin 
szertartású katolikus egyházi közigazgatás története a 
20. században), Fejérdy András (Az. 1959-1965

közötti szentszéki-magyar kapcsolatok történetének 
forrásai), Soós Viktor Attila (Kísérlet az. Állami 
Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekon
struálására), Millisits Máté (A reformáció és a refor
mátorok emlékezetkultúrájának adatbázisa), Diera 
Bernadett (A pécsi „Fekete Hollók”, avagy a hitok
tatás elméleti és gyakorlati keretei az 1960-as évek
ben) tartott előadást.

• 2010. december 10-én, a Parlament Gobelin 
Termében, az Országgyűlés Alkotmányügyi, igaz
ságügyi és ügyrendi bizottsága és az Országgyűlés 
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottsága Történelmi 
tradíciók és az új alkotmány címmel tudományos kon
ferenciát rendezett. Balsai István, az. Országgyűlés 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságá
nak elnöke megnyitója után Pokol Béla (Mennyiben 
kösse magát az új alkotmány a régi gondolati keretei
hez?), Szathmáry Béla (Keresztyén értékek az. alkot
mányozásban), Zétényi Zsolt (A történeti alkotmány 
időszerűsége), Zlinszky János (A Szent Korona és a 
szuverenitás). Kapa Mátyás (Bírósági ítéletek a Szent 
Korona nevében?). Tanka Endre (A föld közérdekű 
funkcióinak alkotmányvédelmi igénye), Nótári 
Tamás (Történelmi jelképek az ókori Rómában), 
Bertényi Iván (A „népszuverenitás” jelentkezése 1. 
Ulászló 1440. július 17-i királlyá koronázásakor). 
Takács Albert (A felvilágosodás öröksége és az alkot
mány), Pandula Attila (A magyar állami jelképek vál
tozásai a rendszerváltozáskor), Horváth Attila (A ma
gyar történeti alkotmány tradíciói), Stathis Banakas, a 
Strasbourgi Róbert Schuman Egyetem Összehasonlító 
Jogi Kar és a Kelet-Angliai Jogi Egyetem professzora 
(The Crown and the proteetion of reál property in 
England), Téglási András (A Szent Korona és a tulaj
don alkotmányos védelme). Tóth Zoltán József (A 
Szent Korona 20. századi történetisége) tartott 
előadást. Zárszót Salamon László, az Országgyűlés 
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottságának elnöke 
mondott.

• 2010. december 15-én, a Miskolci Egyetem ÁJK 
dékáni tanácstermében került sor Petrasovszky Anna: 
Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel 
az államra című PhD-értekezésének munkahelyi 
vitájára.

• 2010. december 26-án, 75 éves korában elhunyt 
Lőrincz Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) rendes tagja, az állam- és jogtudományok dok
tora, a közjog és a közigazgatás-tudomány kutatója, 
1978-tól az Államigazgatási Főiskola tanszékvezetője, 
főigazgató-helyettese, majd professzora. 1989-1990 
között főigazgatója. 1990-től az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának egyetemi tanára volt.
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