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a római jog középkori recepciójának jelentőségével a bün
tetőeljárási jog szempontjából.

Az elegáns belvárosi étteremben elfogyasztott ebéd után 
először a boszorkányperekről, egész pontosan a I leinrick 
Kramer inkvizítor által készített Boszorkánypöröly című 
könyvről volt szó, majd Mireisz Tímea előadásában a Habs
burgok uralkodása alatt zajló egyik leghíresebb hűtlenségi 
perről, az Iliésházy István elleni eljárásról tudhattunk meg 
érdekes információkat. Kepler Norbert a monarchikus dik
tatúra neoabszolutizmusnak nevezett időszakának felség
sértési pereiről tartott előadást. A kávészünetet követően 
a Német Birodalom 1871. évi büntető törvénykönyvéről 
nyerhettünk áttekintést, majd Ihász Péter tartott előadást a 
magyarországi esküdtszéki eljárásokról. Beke-Martos Judit 
jóvoltából az esküdtbíráskodásnak az Egyesült Államok
ban meghonosodott rendszerét ismerhettük meg, miköz
ben egyes, a fejlődés szempontjából kiemelkedő ügyeket 
is bemutatott. Az első nap zárásaként Kajcsos Kinga tar
tott előadást a Mindszenty-perről, illetve Romics Ágnes a 
Mansfeid-pert ismertette. Az este folyamán Frey Dóra 
jóvoltából városvezetésen vettünk részt, amelynek kere
tében végigjártuk a festői szépségű belvárosi, illetve közö
sen elfogyaszthattunk egy hangulatos vacsorát.

Másnap délelőtt a nürnbergi perek mai jelentőségéről, 
illetve a radbruchi formuláról hallgathattuk meg a német 
kollégák előadását, utánuk jelen beszámoló szerzőjének 
Losonczi Eszterrel közösen készített előadása követke
zett, amely a bírói függetlenség aktuális kérdései cím alatt 
a bírósági szervezetrendszerben, illetve a bíróságok igaz
gatásában az elmúlt húsz évben bekövetkezett változáso
kat vizsgálta, bemutatva ezek hatásait a különböző eljárási 
alapelvek és garanciák érvényesülésére. A délutáni pécsi 
városnézésen szintén Frey Dóra volt az idegenvezető. 
A napot a Fekete pincészetben szervezett jó hangulatú 
borkóstolóval zártuk.

A csereszeminárium ez alkalommal is jó hangulatban 
telt, a három nap alatt megismerkedhettünk a német kollé
gákkal, illetve a jénai hallgatókkal. Ki kell emelni a rend
kívül színvonalas előadásokat mind német, mind magyar 
részről. A szervezés munkájáért valamennyi résztvevő ne
vében köszönet ját Frey Dórának, akinek köszönhetően is
mét egy remekül megszervezett, érdekes és szórakoztató 
konferencián vehettünk részt.

Képessy Imre

Szente Zoltán akadém iai 
doktori értekezésének 
nyilvános védéséről

Szente Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Deák Fe
renc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszékének habil. egyetemi ta

nára az MTA doktora cím megszerzésére Konnányfonna 
és parlamentáris kormányzás a XIX. század európai és a 
dualizmus kori mag\'ar közjogban címen benyújtott érte
kezésének nyilvános vitájára 2012. március 2]. napján ke
rült sor az MTA székházában.

A bírálóbizottság elnöke Kilényi Géza, az. MTA dokto
ra. titkára Rácz Lajos, az állam- és jogtudományok kan
didátusa, tagjai Berényi Sándor, Ficzere Lajos, Kecskés 
László, Sári János, Tamás András, az MTA doktorai és 
Stipta István, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
voltak. Az értekezést Ádám Antal, Kajtár István és Sárkö- 
zy Tamás, az MTA doktorai opponálták.

A nyilvános vita kezdetén -  az elnöki megnyitót kö
vetően -  a bírálóbizottság elnöke ismertette a jelölt tudo
mányos életrajzát, majd a hivatalos bírálatok ismertetése 
következett, mivel Szente Zoltán nem kívánt élni az érte
kezés vázlatos szóbeli ismertetésének lehetőségével.

Adám Antal opponenciájának elején részletesen és 
pontosan meghatározta, hogy milyen szempontok szerint 
kívánja Szente Zoltán munkáját értékelni, majd kitért a

témaválasztás indokoltságára, amelyet annak ellenére is 
megalapozottnak tekintett, hogy a témát korábban már 
bőven tárgyalta a hazai szakirodalom. A doktori mű mél
tatása során Ádám professzor kitért arra is, hogy a szerző a 
hazai szakirodalom néhány, a témához tartozó művét nem 
idézte, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi ér
téktan (axiológia) eredményeit hangsúlyosabban lehetett 
volna felhasználni. Összefoglalva megállapította, hogy a 
szerzőnek a régóta bevett történeti állítások cáfolását cél
zó érvelése meggyőző.

Kajtár István az értekezés arányos szerkezetét emelte 
ki, s komplett történeti áttekintés keretében alapvetően 
egyetértőén -  követte nyomon a szerzőnek az európai 
parlamentarizmus kialakulását rekonstruáló okfejtését. 
Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Oszmán Birodalom 
és Oroszország korabeli berendezkedésének jellemzésére 
a despotizmus helyett az autokrácia kifejezés megfelelőbb 
lett volna, valamint arra, hogy az angol parlamentarizmus 
ismertetése során a szerző a Bili of Rightsra és az Act of 
Settlementre is kitérhetett volna. Kajtár István szerint cél
szerű lett volna a „pszeudo-”, „fél-" és „látszatparlamen
tarizmus” fogalmainak egyértelmű tisztázása a műben. 
Ugyanakkor az opponens elismerte az értekezés nóvu
mait, illetve annak koncepcionális megállapításaival -  így 
a fogalmi ismérvekkel, a közjogi-politikai fogalommal, 
a normatív-deskriptív megkülönböztetéssel egyetértett, 
ahogyan az elöszentesítésre vonatkozó elemzéssel is.

Sárközy Tamás bírálói véleményének középpontjában 
az értekezés logikai gondolatmenetének ellenőrzése állt, 
amellyel kapcsolatban az opponens megállapította, hogy a



mü érvelése védhető, meggyőző és abból a mai, rendszer- 
váltás utáni magyar kormányzati rendszerre vonatkozó 
következtetések is levonhatók.

Az opponensi vélemények elhangzását követően Kilé- 
nyi elnök úr megnyitotta az értekezés feletti vitát. Elsőnek 
Berényi Sándor és Stipta István írásbeli véleményét olvas
ta fel Rácz Lajos, majd a bírálóbizottság tagjai közül Sári 
János osztotta meg a művel kapcsolatos nézeteit. Felszó
lalásában kiemelte, hogy az értekezés nem foglalkozott az 
angol parlamentarizmus fejlődésében a common law által 
betöltött szereppel. Ugyancsak hiányolta a műből Eötvös 
Józsefnek A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra című munkájára történő hivatkozást.

A vélemények elhangzását követően Szente Zoltán is
mertette a bírálatokban és az elhangzott hozzászólásokban 
kifejtettekkel kapcsolatos álláspontját, valamint külön ki
emelte a mü tudományos újdonságait. Ajelölt a hivatalos 
bírálók munkáját és az opponensi vélemények részletezett
ségét megköszönve megállapította, hogy azok nem adnak 
okot vitára, hiszen az értekezés legfőbb megállapításait 
alaposnak találták, valamint azt, hogy az elhangzott -  s a 
fentebb ismertetésre került -  kritikai megjegyzések a mü 
egy-egy részletére vonatkoznak. Ezeket sorba véve Szen
te Zoltán mindenre kimerítő választ adott, így az Ádám 
professzor kritikájában foglaltakra reflektálva a tudatosan 
alkalmazott értéksemleges vizsgálati módszerre hivatko
zott. Kajtár István opponenciájára válaszul az alkotói mér
legelés körébe tartozónak minősítette azt, hogy az angol 
jogfejlődés mely intézményeit és dokumentumait emeli 
az értekezésbe, a pszeudoparlamentarizmus definíciójá
nak elmaradását pedig azzal indokolta, hogy -  ellentét
ben a parlamentarizmus fogalmával -  annak ismérveiről 
nincsen szakmai konszenzus, így teljesen egyéni, nehe
zen igazolható definíciót lehetett volna csak adni. Sárkö- 
zy Tamás azon megállapításával, hogy az értekezés által 
vizsgált dualizmus és a közelmúltbéli-jelenlegi magyar 
politikai viszonyok párhuzamba állíthatók, Szente Zoltán 
egyetértett, de hangsúlyozta, hogy a műnek nem volt cél
ja ilyen hasonlóságok kidomborítása. Sáry Jánosnak adott 
válaszában a jelölt kifejtette, hogy a common law hatásai
nak vizsgálata kívül esett az értekezés hatókörén. Eötvös 
József munkája pedig, bár a hazai politikai-közjogi szak

irodalom által gyakorta hivatkozott, valójában nem tartal
mazott olyan újdonságot, ami azt indokolta volna, hogy 
az értekezés hivatkozott forrásai között feltüntesse. Aje
lölt több ehhez hasonló müvet jelölt még meg, amelyeket 
ugyanezen okból nem tüntetett fel a bibliográfiában.

Felszólalása végén Szente Zoltán az értekezés tudomá
nyos újdonságai között jelölte meg azt, hogy a nyilvános 
védés idejére könyv formájában is megjelent doktori mű 
a korabeli európai parlamentáris kormányzás elemzése 
alapján többé-kevésbé objektív, ellenőrizhető értékelési 
szempontokat, értelmezési keretet biztosít a dualizmus- 
kori kormányzás megítélése számára. Ehhez szükséges 
volt a 19. századi parlamentarizmus ismérveinek és osztá
lyozási szempontjainak meghatározása, amelyek mentén 
kialakított következtetések csak úgy válnak cáfolhatóvá, 
ha e parlamentarizmusfogalmat vonják kétségbe. A ki
alakított szempontrendszer követelményeivel összevetve 
a dualizmus kori magyar parlamentarizmus kérdését il
letően a szerző megállapította, hogy az megrekedt fejlő
dési út volt, mivel leküzdhetetlen intézményi és politikai 
akadályokkal szembesült. Ezt a fo gondolatmenetet csak 
kiegészítik azok a tudományos újdonságok, amelyek a ha
zai szakirodalom egy-egy széles körben elismert, de téves 
megállapítását javítják ki, így azt, hogy a királyi elöszen- 
tesítési jog titkos volt, vagy éppen a dualizmus kori kor
mányok számát illetően. Szente Zoltán felszólalását egy 
találó mondattal zárta az értekezés aktualitásáról: bár lehet 
azt állítani, hogy annak eredményei érdektelenek a mai 
ember számára, de miért ismernénk rosszul e korszak köz
jogtörténetét, hajói is tudhatjuk azt?

A vita berekesztését követően a bíráló bizottság hatá
rozathozatal céljából visszavonult, majd a rövid tanács
kozást követően az elnök kihirdette a bizottság dönté
sét, miszerint Szente Zoltán értekezését az MTA doktora 
cím megszerzésére alkalmasnak találta és javasolja az 
MTA Doktori Tanácsának a cím odaítélését. A nyilvános 
vita hivatalos programját fogadás zárta az MTA kávézó
jában.

Az MTA Doktori Tanácsa 2012. május 18-án döntött az 
MTA doktora cím odaítéléséről Szente Zoltán egyetemi 
tanár számára.

Erdős Csaba

Kiss Bernadett 
PhD-disszertációjának 

nyilvános vitá ja

012. július 4-én került sor az ELTE ÁJK Kari 
Tanácstermében Kiss Bernadett Közterületi köz
rendsértő magatartások a X1X-XX. század for

dulóján. A településrendészeti politika átalakulásának 
folyamata egyes státuszvétség jellegű magatartások

esetében című doktori (PhD-) értekezésének nyilvános 
vitájára. A bíráló bizottságot Dr. Gönczöl Katalin egye
temi tanár vezette, a dolgozat két hivatalos bírálója Dr. 
Kajtár István tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Hack 
Péter habilitált egyetemi docens, a bizottság tagjai pe
dig Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár és Dr. Stipta Ist
ván egyetemi tanár voltak, utóbbi látta cl a bizottság 
titkári teendőit is. A nyilvános vitán megjelent a jelölt 
témavezetője, Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyete
mi tanár, valamint számos kolléga és pályatárs nemcsak 
a jogtörténészek, hanem a büntetőjogászok és krimino
lógusok közül is.


