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A jogászképzés, s ezen helül a jogtörténet tantárgy 
természetes elvárása, hogy a képzésekhez igazod
va. tudományosan igazolt, korszerű tartalommal, 
igényes megformálással, a hallgatók állal befogadhatóan 

készüljenek tananyagok. Az ennek a kívánalomnak való 
megfelelés két könyvsorozatot eredményezett: az ELTE 

_  Jogi Kari Jegyzetekéi, és az ELTE Jogi Kari Tankönyve
se

kei. A tankönyveknél 2008-tól nyolc munka látott napvi
lágot. a jegyzetsorozatban az itt ismertetett kötet a kilen
cedik.

Az igazságügyi igazgatás szak igényeire is tekintet
tel készült jegyzetet Képes György szerkesztette, ugyanő 
négy fejezetet szerzőként jegyez, és ö írta a jegyzet tíz fe
jezetéhez az összefoglalásokat, amelyek közelítően l/6-át 
adják az opusnak. A recenzens úgy véli, Képes kolléga 
valóságosan a „hátán hordozta" a tananyag kimunkálását 
cs kiadását, így az elismerés, mint „primus inter parest” 
joggal megilleti.

A választott időszak (1848-1949) joghistóriai kifejtése 
igényli a visszatekintést a magyar történeti alkotmányra; 
ennek Mezey Barna terjedelmes 1. fejezete maximálisan 
eleget tesz. Ez a rész és a továbbiak is (2-10) egységes 
felépítésűek (strukturált anyagközlés, összefoglaló értéke
lés, a felhasznált és ajánlott irodalom megadása). Nagyon 
fontos, hogy a kötet elkerüli a többszerzős kiadványok ki- 
sebb-nagyobb töredezettségét.

A jegyzet a hatalommegosztás százéves hazai korsza
kának közjoghistóriáját tárgyalja, és releváns matériát 
közöl, harmonikus és kicsiszolt módon. A tananyag pre
zentálása kifejezetten hallgatóbarát, mert a felkészülés 
folyamatára alternatív megoldásokat kínál. Választható 
a szegélyjegyzékek által preparált változat alapján való 
felkészülés, illetve az összefoglalások tipográfiai kivite
le ízlés szerinti egyéni kiemelésekre ad lehetőséget. E 
módszer példaértékű lehel. A jegyzet érdemi bemutatása 
során a fejezetek tartalmát tükröző peremjegyzeteket kö
vetjük.



1. Alkotmánytörténeti alapok; alkotmány és közigazga
tás a polgári átalakulás előtt (Meze}’ Barna)
A bevezető fejezetben a szerző elegáns fogalmazással és 
átfogó értékeléssel teljesíti a tárgyalt száz esztendő meg
alapozó előtörténetének bemutatását. Ezt az alábbiakban 
részletezzük: Alapok és előzmények, a nomád államiság, a 
magyar keresztény királyság létre
jötte: A mag} ar alkotmányfejlődés 
feudális-rendi korszakai, a palri- 
moniális alkotmány, a rendi alkot
mány, az abszolutizmus kísérletei;
Erdély. Erdély alkotmányának 
alapjai; A magyar keresztény ál
lam alkotmányának tényezői, a 
korona, a Szent Korona-eszme, a 
király, a királyi tanács, az ország
gyűlések, a központi közigazgatás 
szervei, a királyi és nemesi vár
megyék, alsóbb közigazgatás, a 
szabad királyi városok, a törvény
kezés központi szervei, a törvény
kezés területi és helyi szervei;
A magyar jog forrásai, jogszokás, 
szokásjog, törvény, kiváltság, ren
delet, szabályrendelet.

2. Állam- és kormányformák; a 
magyar polgári állam korszakai
tKépes György)
A kifejtett tartalmat a megadott 
széljegyzetek itt is plasztikusan tükrözik: Államforma: 
monarchia, köztársaság; A kormányfonna-, alkotmányos 
monarchia, parlamentáris monarchia, prczidcnciális köz
társaság. parlamentáris köztársaság; Államszerkezet. 
Perszonálunió, reálunió; A magyar polgári államfejlő
dés korszakai, első korszak: az 1848-as alkotmány, első 
közjogi válság: a szabadságharc alkotmányos kísérletei, 
a neoabszolutizmus időszaka (1849 1867); második kor
szak: a dualizmus kora (1867-1918), a második válság: 
az őszirózsás forradalom köztársasági kísérlete, a tanács
köztársaság; harmadik korszak: a „király nélküli király
ság (1920 1944), harmadik közjogi válság: a „hungaris
ta állam"; negyedik korszak: parlamentáris köztársaság 
11944-1949). A szerző az egyes kriziskorszakok megadá
sával teszi teljessé az államfejlődési folyamatok leírását.

3. Az államfő (Képes György)
A 3. részt, hasonlóan a többi kilenc részben alkalmazott 
szerkezeti megoldáshoz, tömör összefoglalás követi. Szer
kezete az alábbi: Államfő: Az államfői tisztség megneve
zései. Trónöröklés és koronázás. A Szent Korona tanának 
jelentősége, abszolutisztikus kormányzatai kísérletek; 
Felségjogok, személyes felségjogok, uralmi felségjogok. 
Az IB4B-as alkotmány szerinti államfői intézmény: A tör
vényhozással kapcsolatos felségjogok, a király megválto
zott szerepe a végrehajtó hatalomban; Állam fői jogkörök 
a dualizmus korában. Az országgyűlés feloszlatása. Az 
elöszentesitési jog, az államfő megerősödött helyzete a 
végrehajtó hatalomban, a főrendiházi törvényből követke

ző kinevezési jog; A kormányzó jogkörei a két világhábo
rú között: A kormányzó mint királyt helyettesítő tisztség, 
tiszteleti jogok, a törvényhozással kapcsolatos kormány
zói jogok, a végrehajtó hatalomra vonatkozó kormány
zói jogok, kegyelmezési jog, a főkegyúri jog átalakulása, 
a kormányzói jogkörök első kiterjesztése, a kormányzói 

intézmény állandósulása, a felső- 
házba történő kinevezés joga, a 
kormányzói jogkörök második 
kitcijeszlése, a kormányzói jog
körök harmadik kiterjesztése, a 
kormányzó-helyettesi tisztség, 
a kormányzó lemondatása; Az 
1946 1949 közötti köztársasági 
elnöki intézmény. A köztársasági 
elnök jogállása, a köztársasági el
nök jogkörei a törvényhozásban, 
a végrehajtói hatalommal kap
csolatos államfői jogok, a kegyel
mezési jog, a köztársasági elnöki 
jogkörök a gyakorlatban, a köztár
sasági elnöki tisztség megszűnése.

4. Az országgyűlés (Bódiné Beliz- 
nai Kinga. Gosztonyi Getgely)
A széljegyzetek vizuálisan tükrö
zik a fejezet szerkezetét, a vizsgált 
intézmény jelentőségének meg
felelő terjedelemben kidolgozva. 
Országgyűlés: Az országgyűlés

sel kapcsolatos kérdések a 19. század elején, az alsóházat 
érintő változások, az országgyűlés szervezetére, működé
sére vonatkozó alapvető szabályok, a szabad (képviselői) 
mandátum; Az országgyűlés 1867 után, a választójogi 
novella, az országgyűlés két háza a dualizmus idején, az 
1885. évi főrendiházi törvény; A parlament a két világ
háború között: a Magyar Nemzeti Tanács, a nemzetgyűlés 
(1920 1926), az „ősi kéttáblás rendszer” visszaállítása 
(1926:22. te.); A parlament a második világháború után. 
Az ideiglenes Nemzetgyűlés (1944-1945), a nemzetgyű
lés és az országgyűlés (1945-1947); Az országgyűlés jog
köre: törvényhozás, a végrehajtó hatalom ellenőrzése, a 
Legfőbb Állami Számvevőszék, egyéb jogkörök: A ház
szabályok: a képviselőház házszabályai (1848). a fclsőtáb- 
la rendszabásai, a képviselöház házszabályainak reform
ja 1867 után, új házszabályok elfogadása 1887-ben, az 
obstrukció, a házszabályok körüli viták a századfordulón, 
további házszabály-revíziók a dualizmus utolsó évtizedé
ben, a Horthy-korszak házszabály-változásai, a felsöház 
házszabályai; Az országgyűlési képviselők jogállása: Az 
országgyűléshez kapcsolódó jogosítványok, a klasszikus 
testületi jogok, speciális (egyéni) jogosítványok, a zavar
talan parlamenti munkát biztosító jogosítványok, a men
telmi jog, összeférhetetlenség.

5. A választójog (Képes György. Horváth Attila)
A fejezet címe példásan tömör. Választójog: aktív és pasz- 
sziv választójog, a demokratikus választójog négy krité
riuma, a választójog természetes korlátái, cenzusok, kizá-
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ró okok. Az 1848. évi választójogi szabályozás: az 1848. 
évi választójogi törvény, az 1848-as magyar választójog 
értékelése; A dualizmus korának választójoga: az. 1874. 
évi választójogi novella, az. 1874. évi szabályozás kriti
kája, az 1899:15.te., választójogi reformjavaslatok a 20. 
század elején, két megkésett választójogi törvény a dualiz
mus korának legvégén; Választójog a két világháború kö
zött: az „első néptörvény" és a Friedrich-féle választójogi 
rendelet, gróf Bethlen István választójogi intézkedései, 
az 1938. évi választójogi törvény; Választójog a második 
világháború utáni években: az 1945. évi választójogi tör
vény, az. 1947. évi választójogi szabályozás és a „kékcé- 
dulás választások".

6. A kormány és a központi közigazgatás (Képes György)
A fejezet az államhatalom központi motorjának igen szép 
elemzését hozza. A végrehajtó hatalom: A végrehajtó ha
talom központi szervei 1848 előtt; A független, felelős kor- 
mánv megalakulása 1848-ban: tárcák és ügyosztályok, a 
parlamentáris kormányzás kezdetei, a miniszterek felada
tai; Változások 1X67 után: a közös miniszterek, minisz
terek és minisztériumok, minisztertanács, miniszterelnök
ség: A miniszterek politikai felelőssége: bizalmatlansági 
szavazás; A szakigazgatás kialakulása a dualizmus kólá
ban: külügyi igazgatás, hadügyi és honvédelmi igazga
tás. belügyi igazgatás, pénzügyi igazgatás, igazságügyi 
igazgatási oktatásügyi és kulturális igazgatás, gazdasági 
igazgatás; Koordináció és hatáskörütközés a közigazga
tásban: a közigazgatási bizottságok, hatásköri bíráskodás; 
Változások a két világháború között: új miniszteri tiszt
ségek. külügyi igazgatás, honvédelmi igazgatás, belügyi 
igazgatás, pénzügyi igazgatás, igazságügyi igazgatás, gaz
dasági igazgatás.

7. Az önkormányzatok (Völgyesi Levente)
Közigazgatás és önkormányzatiság: területi önkormány
zatok. testületi önkormányzatok: Területi önkormányza
tok a polgári korban: nemesi vármegyék, a municipalis- 
ta-centralisla vita, a hatalmi ágak elválasztása, a területi 
önkormányzatok modernizálása, a dualizmus kori önkor
mányzati szabályozás, a közigazgatási racionalizáció a két 
világháború között; A területi önkormányzatok szervezete: 
a törvényhatósági bizottság, a törvényhatóság „közegei , 
a járás. Budapest székesfőváros, a községek; Testületi ön
kormányzatok: a szabad hivatási önkormányzatok, a kép
viseleti jellegű hivatási önkormányzatok, a rendi jellegű 
hivatási önkormányzatok, a művelődési köztestületek.

X. A bt'róságok (Hódiné Beliznai Kinga)
A bírói hatalom: bíróságok Magyarországon 1848 előtt; 
A magyar bírósági szervezet 1X4X után: a királyi Kúria

visszaállítása 1861-ben, az Országbírói Értekezlet, az 
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok; A bírósági rendszer 
átalakítása 1868-lX69-ben: a rendes bíróságok, a speciá
lis hatáskörű bíróságok, a királyi vegyes bíróságok; A bí
rói függetlenség: jogszabályokhoz kötöttség, bíróságokat 
megszüntetni és újakat felállítani csak törvény útján lehet, 
bírói állások betöltése kinevezéssel, elmozdíthatatlanság 
és áthelyezhetetlenség. a bírák nyugdíjazása, összeférhe
tetlenségi okok, a bírói felelősség; zl polgári kor rendes 
bírósági szervezete: a királyi Kúria, a királyi ítélőtáblák, a 
királyi törvényszékek, a járásbíróságok; Különös bírósá
gok:'a közigazgatási bíráskodás előzményei, a pénzügyi 
közigazgatási bíróság, a Közigazgatási Bíróság, a Hatás
köri Bíróság, a Föudvamagyi Bíróság, a budapesti Áru- és 
Értéktőzsde bírósága, a szabadalmi hatóságok bírásko
dása, a Szabadalmi Bíróság, egyházi bíróságok, katonai 
bíróságok, választott bíróságok, a választási bíróságok, 
a békebírák, az iparhatóságok és ipartestületet békéltető 
bizottsága, a konzuli bíráskodás. Budapesti királyi keres
kedelmi- és váltótörvényszék; Az esküdtbíráskodás: az.
1897:33.tc. az. esküdtbíróságokról, esküdtképesség, az es
küdtbíróságok hatásköre.

9. Ügyészség, ügyvédség, közhitelességi szervezet (Völ
gyesi Levente)
Az ügyészség: történeti előzmények, a modem magyar 
ügyészi szervezet létrejötte, ügyészi hierarchia; Az iigy>- 
védség: történelmi előzmények, ügyvédség az újkorban, 
az ügyvédségre vonatkozó szabályok a kiegyezés után, az 
ügyvédi kamarák: A közhitelesség: történeti előzmények, 
a hiteles helyek, a közjegyzöség a polgári korban, a telek- 
könyv előzményei, a telekkönyv.

10. Szabadságjogok (Gosztonvi Gergely
A szabadságjogok alapvetése: szabadságjogok 1848- 
ban, a jogegyenlőség megteremtése, gyülekezési jog, a 
vallás szabad gyakorlása, tanszabadság, sajtószabadság: 
Szabadságjogok a kiegyezést követő évtizedekben: lelki- 
ismereti és vallásszabadság, a nemzetiségi törvény, az. első 
felhatalmazási törvény; A két világhábont közötti vissza
esés időszaka: sajtószabadság a két világháború között, 
gyülekezési és egyesülési jog korlátozása, az izraelita 
felekezet visszaminősítése, a második felhatalmazási tör
vény, kitekintés; a szabadságjogok a háború utáni években 
(1946-1949).

Az igazi bírálók tennészetcsen a hallgatók lesznek, a re
cenzens meggyőződése, hogy a fogadtatás kedvező lesz.
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