
lörténeti szemle

beemelését, részben pedig egyenesen alkotmányellenes 
passzusok elfogadását eredményező módosítások formá
jában öltött testet, ezzel megtörve az alkotmány tartalmi 
koherenciáját és megszüntetve az alkotmányos kultúra 
nemzetközi beágyazódását. Ebből következik, hogy az 
Alkotmánybíróság jövője is bizonytalanná vált. Két ja
vaslat jelent meg a testület átalakítására: az egyik a Kú
riával vonta volna össze, létrehozva egy, az amerikai 
típusú aikotmánybiráskodáshoz hasonlatos tevékenysé
get végző intézményt, míg a másik egy preventív norma- 
kontrolira korlátozott tanácsadó szervvé tette volna az 
alkotmánybíróságot, amelynek az Alkotmánytanács nevet 
adták volna.

Egyértelműen látható, hogy az Alkotmánybíróság sú
lya az elmúlt másfél évben erősen meggyengült. Az első 
sebet az intézményen a 2010 őszén végrehajtott hatáskör- 
szűkítés ejtette, amikor az állami pénzügyekre vonatkozó 
valamennyi jogkörét elvették. Újabb támadásként értékel
te Sólyom László az absztrakt utólagos normakontrollra 
vonatkozó actio populáris megszüntetését, amellyel véle
ménye szerint az Alkotmánybíróság jellege, politikai sú
lya változott meg és nem utolsó sorban kilépett a kelseni 
famíliából. Az előzetes normakontroll visszaépítése, de az 
eredetitől eltérő, a többségnek döntési jogkört engedő tar
talommal, a mulasztásos esetekben a parlament kötelez
hetőségének esetkörére vonatkozó jogkörszükítés, illetve 
a népszavazási kérdés alkotmányosságának vizsgálható- 
ságának megszüntetése mind-mind olyan lépesek voltak, 
amelyek „megtépázták az Alkotmánybíróságot" jelen
tette ki Sólyom László.

„Nincs azonban minden veszve”, folytatta az előadó, 
hiszen továbbra is vannak intézmények és lehetőségek 
az alkotmányosság védelmére és az. Alkotmánybíróság 
funkcióinak megfelelő kihasználására. Ilyen lehetőséget 
lát Sólyom László az ombudsman intézményében, akinek 
szerepe ma az 1989-eshez hasonlóan nagy, az absztrakt 
normakontroll iránti eljárás megindításának köszönhe
tően nagy felelősséggel ruházzák fel. A bírói ítélet fölöt

ti alkotmányos panasz lehetőséget biztosít a társulatnak a 
konkrét esetek feletti alkotmányozásra, amely ily módon 
az absztrakt normakontroll szerepének gyakorol hatóságát 
továbbra is fenntartja. Természetesen ezzel az Alkotmány
bíróságnak a rendes bíróságokkal kell felvennie a harcot, 
mégpedig azért, hogy kit illessen a végső alkotmányértel
mezés joga. Ennek megoldásához a szakjogi és alkotmá
nyossági kérdések elhatározása fontos, ami nem könnyű 
feladat. Az Alkotmánybíróság tehát Sólyom László sze
rint egy újrakezdés előtt áll. Az intézménynek továbbra is 
óriási felelőssége van az alkotmányos kultúra fenntartá
sában, amelyben két támaszra lel: az egyik a nemzetközi 
támasz, beleértve bizonyos intézményeket, így például a 
politikai testületek ajánlásaiban testet öltő „soft law"-t és 
az európai hagyományokat, a másik támasz pedig a fia
tal jogászok, akik az 1989-1990-es rendszerváltást köve
tően végeztek az egyetemen, s akiket nem terhel a korábbi 
rendszer öröksége, akik szabadok cs szabadon dönthetnek 
újra az alkotmánybíráskodás szerepéről, legitimációjáról 
és jelentőségéről.

A majdnem két óra hosszat tartó előadást hosszú taps 
követte a zsúfolásig telt Aula Magnában (a nagy érdek
lődésre való tekintettel az előadás az I. tanterem kivetí
tőjén is látható volt). Az idő előrehaladta miatt csak né
hány kérdés feltevésére nyílt lehetőség, de a résztvevők 
számára mindenképpen emlékezetes este volt. A kiváló 
előkészítésért, szervezésért és lebonyolításért elsősorban 
Képessy Imrét, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
doktoranduszát és a tanszék demonstrátorait illeti dicséret 
és elismerés. Egy tradicionális értelemben vett universi- 
tasnak, amely a tudás fellegvára, ilyen és hasonló gondo
latindító, érdekes, aktuális és szakmailag megalapozott 
programokat kell nyújtania az érdeklődő hallgatóság szá
mára. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudomá
nyos Diákkörének programja egyértelműen tükrözi ezt a 
szándékot. A megvalósításért pedig gratuláció és köszönet 
illeti őket!

Beke-Martos Judit

A tudományos „utánpótlás" 
konferenciá ja az ELTE 
Á llam - és Jogtudom ányi 
Karán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Jogi és Politológus Dokto
ri Iskolái 2012. április 20-án rendezték meg a III. 
doktorandusz konferenciát. A szervezők kimondott célja 

volt a doktori iskolák jelenlegi hallgatói, illetve az abszo
lutóriummal rendelkező, de fokozatot még nem szerzett 
doktoranduszai számára előadási -  és publikációs -  lehe

tőséget biztosítani, s egyben lehetőséget adni az aktuális 
kutatások szakmai körben történő bemutatására, meg
vitatására. Ezúttal, a korábbi konferenciáktól eltérően, a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék saját szekcióval 
rendelkezett, ahol négy kiváló előadásra került sor a dél
előtt folyamán Mezey Barna tanszékvezető egyetemi ta
nár elnökletével. A konferencia valamennyi szekciójának 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar épületei adtak ott
hont. A magyar jogtörténeti szekció családias hangulatú 
esemény volt. amelyen a tanszéki kollégákon kívül a de
monstrátorok is képviseltették magukat.

A délelőtt folyamán elsőként Rigó Kinga mutatta be az 
egyetemi bíráskodás körében folytatott kutatásainak köz
tes eredményeit. Elmondta, hogy munkája kitér a bírásko
dás fogalmának kérdéskörére, illetve foglalkozik az egye
tem igazságszolgáltatási fórumként történő elfogadásával,



annak legitimációjával is. Kiemelt figyelemmel elemezte 
a kutató az Eötvös-féle tervezet előzményeit, továbbélését, 
különösképpen pedig azt, hogy ebben miért választottak 
olyan esküdtbíráskodási rendszert a felmerülő problémák 
orvoslására, ahol az esküdtek döntöttek a bűnösségről, 
míg a bíróság hozta meg az ítéletet. Az előadó a Fejezetek 
az egyetemi bíráskodás történetéből című, rövid bemuta
tójában érdekesen, a hallgatóság figyelmét maximálisan 
felkeltő módon beszélt folyamatban lévő kutatásairól.

Frey Dóra a Menekültek és menekülök -  a második vi- 
lághábonit követő kényszermigráció nemzetközi jogi hát
tere című előadásában elsősorban az 1944 és 1948 közötti 
évekre koncentrált, amely időszak a nemzetiségi kérdé
seket illetően is számtalan kihívással szolgált a korabeli 
jogalkotók számára. Az előadó kitért a displacedperson 
(azaz DP) elnevezéssel illetett, alapvetően kényszermun
kásokat és koncentrációstábor-túlélőket magában foglaló 
csoportra és részletezte az őket érintő korabeli nemzetkö
zi szabályozást. A hallgatóság megismerhette továbbá a 
hazájukon kívül élő személyek és a menekültek közötti 
megkülönböztetést, hiszen az utóbbi csoportba elsősorban 
nemzetiségi és/vagy faji alapú üldöztetés következtében 
sorolták az embereket. A részletes és informatív előadás 
megmutatta, hogy a magyarországiakhoz hasonló prob
lémákkal ebben a korszakban a világon mindenfelé meg 
kellett küzdeni, s az. alkalmazott megoldások sok szem
pontból párhuzamokat mutattak.

A szekcióban elhangzott harmadik előadás egy külföl
di eredetű jogintézmény továbbélését és részleges meg
honosodását ismertette. Lenkovics Judit A német büntető

jog matuzsáleme: a hűtlen kezelés jogtörténeti aspektusai 
címmel egy konkrét tényállás eredetéről és jelentőségéről 
beszélt. A tételes jog világába is betekintést engedő ex
pozé jól illusztrálta a jogtörténet szerepét és jelentőségét 
konkrét büntetőjogi megoldások kialakulásának és fejlő
désének megértésében.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék doktorandu- 
sza. Képessy Imre tartotta a szekció utolsó előadását. Az

alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon cím ta
lán némiképp provokatívnak tűnhetett, hiszen az előadó 
az. 1861 -es országbírói értekezletet vizsgálta, részletesen 
elemezve, hogy formailag, illetve tartalmát tekintve alkot
mánybíráskodási karakterűnek voll-e tekinthető ez a gré
mium. Az előadó szerint -  feltéve, hogy meghatározónak 
tekintjük alkotmánybírósági mivoltára nézve, hogy egy 
szerv rendelkezik-e normakontrollt végző hatáskörrel -  az 
országbírói értekezlet (szigorúan formálisan nézve) csu
pán javaslattevő szerv volt, hiszen a királytól való man
dátuma másra nem terjedt ki. Kizárólag ezen az alapon 
tehát nem lenne alkolmánybíráskodó szervnek tekinthető, 
de tartalmilag mégis felfedezhetünk bizonyos vonásokat, 
amelyek alapján a magyarországi alkotmánybíráskodás 
egyik előzményét láthatjuk ebben a testületben. A rövid 
előadás egy komolyabb kutatás kezdeti szakaszát mutatta 
be, amikor az elhangzottak talán több kérdést vetettek fel, 
mint amennyit megválaszoltak.

A konferencia kiváló lehetőséget biztosított a tudomá
nyos eszmecserére, illetve a folyamatban lévő kutatások 
megismerésére. Valamennyi előadást élénk és termékeny 
szakmai vita követte, ami egyfelől dicsérte az. előadásokat 
és a témaválasztásokat, másfelől visszajelzőit biztosított 
a kutatóknak eddigi munkájukról. A kollegiális közönség 
hozzászólásai sok segítséget nyújtottak az előadók jövő
beli tevékenységéhez. A szekció lezárásaként az elnök, 
Mezey Barna megelégedésének adott hangot az elhangzott 
előadások minőségét és tartalmát illetően, és valamennyi 
hallgatójának megköszönte az aktív részvételt. A jelenlé
vők egyetértettek abban, hogy az ehhez hasonló érdekes, 
konstruktív rendezvényekre a tudományos tevékenység 
fejlődése, és a fiatal kollégák munkájának segítése érde
kében a jövőben is nagy szükség lesz. Az elhangzott elő
adások alapjául szolgáló tanulmányok írott formában az 
egyetem gondozásában jelennek meg, hozzájárulva ezzel 
ahhoz, hogy a kutatási eredmények szélesebb körben is 
megismerhetővé váljanak.

B.-M. J.

N ém et-m agyar
bünte tő jog-tö rténeti

csereszeminárium
Szekszárdon

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jog
történeti Tanszéke, valamint a Friedrich-Schil- 
ler-Universitát Jena Büntetőjogi Tanszéke közös szer

vezésében 12. alkalommal rendezték meg az immáron 
„hagyományosnak" tekinthető büntetőjog-történeti

__csereszemináriumot, amelynek idén Szekszárd városa
66

adott otthont. A 2012. július 12-14. között megrendezett 
konferencia témáját a különböző eljárások és az eljárási 
garanciák kérdése képezte, a múltban és a jelenben egy
aránt.

Az egymást kronologikus sorrendben követő előadá
sok előtt a két tanszék vezetője, Dr Mezey Barna és Dr. 
Günter Jerouschek köszöntötte a résztvevőket. Az első 
előadásokat a jénai hallgatóktól hallhattuk, akik a frank 
igazságszolgáltatás meghatározó vonásairól, a kora és vi
rágzó középkorban a szabadok és a nem szabadok esetén 
alkalmazandó eljárási szabályok közötti különbségről, va
lamint az akkuzatórius eljárásban az eskü, illetve az isten
ítéletek kiemelkedő szerepéről szóltak. A magyar hallga
tók közül elsőként a Palguta Virág adott elő, bemutatva az 
istenítéletek jelentőségét Magyarországon. Az ebédszünet 
előtt megismerkedhettünk még a IV. lateráni zsinatnak és


