
latos főbb csomópontokat. Az alkotmányos és alapelvi 
vizsgálat során magabiztosan kezelte mind a német, mind 
a magyar alkotmánybírósági esetjogot, jól kiválasztva a 
témára vonatkozó leglényegesebb megállapításokat. A bi
zottság úgy értékelte, hogy Mohácsi Barbara alapos és 
eredményes kutatómunkát végzett, felhívta a figyelmet 
néhány -  elsősorban gyakorlati -  problémára, és olyan

következtetéseket vont le, amelyek a jogalkotásban és a 
jogalkalmazásban egyaránt hasznosíthatók lehetnek.

A Kari Doktori Tanács 2012. május 22-i határozatában 
a bírálóbizottság javaslata alapján tett előterjesztésére az 
Egyetemi Doktori Tanács 2012. július 17-én ítélte oda a 
PhD fokozatot Mohácsi Barbara számára.

Király Eszter

löfléneli szemle

JUDr. Erik Stenpien (PhD) 2012. november 29-én tar
totta meg habilitációs előadását a kassai Pavol Jozef 
Safárik Egyetem (Univerzita Pavla Jozefa Safárika) 

jogi karának kari tanácstermében. A szlovák törvények
nek megfelelően a jelölt habilitációs értekezést készített, 
amelynek címe: Dejiny súkromného práva v Uhorsku 
(’A magyar magánjog története'). A mű monográfiaként 
már korábban megjelent. A habilitációs előadás témája 
Legislativna cinnost' uhorského snemu v stavovskom ob- 
dobi ('A magyar rendi gyűlés jogalkotási tevékenysége 
a rendi korban') volt. A szakmai bíráló bizottság elnöke 
Prof. JUDr. Alexander Bröstl (CSc) volt, tagjai: Prof. Dr. 
Homoki-Nagy Mária (PhD, egyetemi tanár, SZTE-ÁJK) 
és Prof. JUDr. Jozef Béna (CSc, tanszékvezető, pozso
nyi Comenius Egyetem Jogtörténeti Tanszéke). A kije
lölt opponensek: Prof. Dr. Stipta István (CSc, egyetemi 
tanár, ME-ÁJK), Prof. PaedDr. Stefan Sutaj (Dr.Sc, tan
székvezető, Univerzita Pavla Jozefa Safárika, Bölcsészet
tudományi Kar, Történelem tanszék) és PaedDr. Marián 
Gajdos (CSc, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai 
Társadalomtudományi Intézetének munkatársa). A ren
dezvényt az elnök nyitotta meg, majd felkérte a habilitánst 
előadásának megtartására. A habilitációs eljárás keretében

A
z Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tan
széke, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti 

Szakosztálya és a Rendvédelem-történeti Füzetek szer
kesztősége szervezésében 2012. február 17-én, az ELTE 
Egyetem téri épületének Kari Tanácstermében, a Magyar 
vidék rendvédelme 1867-1945 címmel rendezték meg a 
XVI. Magyar közbiztonság-történeti tudományos szim- 
poziónt.

A délelőtti ülést -  amelynek levezető elnöke Szakály 
Sándor volt -  Mezey Barna rektor, tanszékvezető egye
temi tanár nyitotta meg. Ezután a Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöke, Parádi József Közbizton
ság-történeti kutatások a Szemere Bertalan Magyar Rend
védelem-történeti Tudományos Társaságnál címmel tar
tott előadást. Az előadó szerint a nemzeti rendvédelmünk 
múltja iránt érdeklődök azért találhatók meg szinte kivétel 
nélkül a Társaság tagjai között, mert nem kémek tőlük 
„hüségesküt"; mindenki szabadon tárhatja fel az öt érdek-

Erik Stenpien kassai 
habilitációs előadásáról

a jelölt a szabályzatban meghatározott időkeretet kihasz
nálva, szlovák nyelven tartotta meg előadását, amelyben 
ismertette kutatási eredményeit, legfontosabb gondolatait, 
megállapításait. A jelenlévők közül többen érdeklődéssel 
és elismeréssel fogadták. A bizottsági tagok (tolmácsolt) 
kérdéseire adott válasz után az opponensek ismertették 
álláspontjukat. Mindhárom opponens méltányolta ajelölt 
szakmai munkáját, publikációs tevékenységét, kutatási 
eredményeit. Az opponensek javasolták a habilitált dok
tori cim odaítélését. A bíráló bizottság rövid ideig tartó 
tanácskozást követően javasolta, hogy az Egyetemi Habi
litációs Bizottság Erik Stenpien számára ítélje meg habili
tált doktori címet. A rendezvény végén megtartott fogadás 
keretében lehetőség nyílt az előadáson elhangzottak meg
vitatására és a szakmaközi kapcsolatok egyeztetésére.

K. I. K.

------ -

A magyar vidék 
és rendvédelme 
1867-1945 között
Rendvédelem-történeti
konferencia

lödö témakört, s kutatási eredményei határozzák meg a kö
vetkeztetéseit, nem pedig a különböző elvárások. A Társa
ság a tudomány művelésének szabadságát tartja az egyik 
legfontosabb alapelvnek. 1960-2011 között mintegy 50 
rendvédelem-történeti témájú tudományos fokozatszerzö 
értekezést védtek meg hazánkban, ennek több mint a fe
lét a Társaság megalakulása, 1990 után; a 28 alkotó kö
zül csupán kettő nem volt a Társaság tagja. Kifejezetten


