
Magyarországon) című előadásában mutatta be, miként 
hatott az 1811. évi osztrák polgári jogi törvénykönyv a 
magyar házassági vagyonjogra az Országbírói Értekezlet 
előtt és után. Utalva Grosschmid Bénire, megállapította, 
hogy az osztrák polgári jog közvetlen hatályosulását kö
vető évtizedek kodifikációs munkái során is mindig figye
lemmel kellett lenni a német jogterület mintáira. A kodi
fikációs módszerek kapcsán kiemelte, hogy az ABGB az 
Institutiones rendszerének megfelelően a kötelmi jogban 
helyezte el a házassági vagyonjog szabályait, és elsődle
ges szerepet biztosított a szerződéses vagyonjognak. Az 
előadó a pécsi királyi törvényszék gyakorlatából vett jog
esetekkel illusztrálva mutatta be a jogszabály által lehető
vé tett házassági vagyonjogi rezsimeket, kiemelve egyes 
speciális jogintézményeket is.

Az előadások sorát követően a konferencia résztvevői 
Baran professzor moderálása mellett tartalmas eszme-

cserével töltötték az előadásokkal kapcsolatban felmerült 
kérdések, meglátások megvitatására rendelkezésre álló, 
csaknem egyórás időkeretet. A disputa tartalmi kere
teit elsősorban a legaktívabb kérdező, Wladyslaw Peksa 
előremutató észrevételei alakították, ami végül az elmúlt 
évszázadok lengyel és magyar államberendezkedésének 
a tágabb kelet-közép-európai környezetben elhelyezetett 
összehasonlító vizsgálatához vezetett.

Az ebéd elfogyasztása után a mindvégig remek han
gulatú konferencia a Zsolnay Kulturális Negyedben tett 
látogatással zárult, a mielőbbi viszontlátás és annak re
ményében, hogy a két jogtörténeti tudományos műhely 
szakmai és személyi szempontból is sikeres és tartalmas 
együttműködése a jövőben is folytatódhat.

________ Jog
Iwtéoeti sze m le '— /
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1 „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program -  Hazai hallgatói, illetve kutatói sze
mélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt proj ekt keretében zaj lott. A pro
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ
finanszírozásával valósul meg.”

2 „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program -  Hazai hallgatói, illetve kutatói sze
mélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése or

szágos program című kiemelt projekt által nyújtott személyi támo
gatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

3 „A kutatás a TÁMOp 4.2.4.A/2-11-1 -2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program -  Hazai hallgatói, illetve kutatói sze
mélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A pro
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ
finanszírozásával valósul meg.”

• 2 014 . f e b r u á r  6 -7 - é n , az MTA BTK Kongresszusi 
termében és Jakobinus termében, az MTA BTK TTI 
Tanácstermében és az MTA BTK Zenetudományi In
tézet Bartók Termében, az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet, a Horvát 
Történettudományi Intézet, a Horvát Tudományos és 
Művészeti Akadémia Történettudományi Intézete, a 
Fővárosi Horvát Önkormányzat és Belváros-Lipótvá- 
ros Horvát Kisebbségi Önkormányzata rendezésében 
került sor A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: 
intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra című nem
zetközi tudományos konferenciára. A plenáris ülésen 
(Az első világháború és a magyar-horvát államközös
ség felbomlása) Sokcsevits Dénes, Pécsi Tudomány
egyetem, MTA BTK TTI (Magyar tervek a horvát 
kérdés megoldására az első világháború idején), Stje- 
pan Matkovic, Zágrábi Egyetem (Az első világháború 
hatása a horvát politikai élet fejlődésére), Ifj . Berté- 
nyi Iván, ELTE BTK (A „mennyországtól a pokolig”. 
A történelmi Magyarország 1918-1919-ben), Zoran 
Grijak, Horvát Történettudományi Intézet (A Jugoszláv 
Klub 1917-ben, a bécsi Birodalmi Tanácsban tett Má
jusi Deklarációja báró Burián István és Stjepan Sar- 
kotic levelezésének tükrében), Pollmann Ferenc, HM

HÍREK

Hadtörténeti Intézet és Múzeum (A Monarchia horvát 
ezredei és az első világháború), Oross András, Magyar 
Nemzeti Levéltár (A pénzügyigazgatás újjászervezése 
Szlavóniában a törökök kiűzése után), Hrvoje Petric, 
Horvát Történettudományi Intézet (Az újabb horvát 
történetírás a 19. századi gazdaság és környezet tör
ténetéről), Nagy Mariann, Pécsi Tudományegyetem 
(A horvát gazdaság a kiegyezés előtt), az I. szekcióban 
(A báni méltóság) Damir Karbic, a Horvát Tudományos 
és Művészeti Akadémia Történettudományi Intézete 
(Horvát főurak és nemesek és a Magyar Korona a késő 
Árpád- és Anjou-korban), Zsoldos Attila, MTA BTK 
TTI (A királyi hatalom és Szlavónia a 14. század első 
negyedében), Suzana Miljan, a Horvát Tudományos 
és Művészeti Akadémia Történettudományi Intézete 
(A báni és királyi hatalom és Zágráb megye nemessé
gének viszonya Zsigmond király korában), Pálosfalvi 
Tamás, MTA BTK TTI (A bánok helye a királyság kor-
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mányzati struktúrájában, 1435-1526), Borislav Grgin, 
Zágrábi Egyetem (Horvát és szlavón nemesek a Cor
vin- és a Jagelló-korszakban), Varga Szabolcs, Pécsi 
Hittudományi Főiskola (Bán vagy alkirály? A horvát- 
szlavón báni hatalom változása a 16-17. században), 
Ivana Horbec, Horvát Történettudományi Intézet (Báni 
szolgálat „Pro bono Patriae” és a felvilágosult abszo
lutizmus), Soós István, MTA BTK TTI (Fiume közjo
gi helyzete a Magyar Királyságban [1779-1822]), a II. 
szekcióban (Gazdasági fordulópontok) Weisz Boglár
ka, MTA BTK TTI (Királyi adózás Szlavóniában az Ár
pád- és az Anjou-korban), Marija Karbic, Horvát Törté
nettudományi Intézet (Szlavón városok Magyarország, 
az Adria és a Német-római Birodalom közötti kereske
delemben), Ivan Jurkovic, Pulai Juraj Dobrila Egyetem 
(Demográfiai válság az oszmánellenes háborúk korá
ban: magyar és horvát főurak és a horvát kivándorlók), 
a III. szekcióban (Magyar-horvát viszony 1848-1849- 
ben) Hermann Róbert, HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum (Az 1848-1849. évi horvát-magyar katonai 
konfliktus mérlege), Vlasta Svoger, Horvát Történet
tudományi Intézet (Andrija Torkvat Brlic -  egy magá
nyos hang Horvátországban 1848-1849-ben a magya
rokkal való megbékélés mellett), Ress Imre, MTA BTK 
TTI (Fran Kurelac és a nyugat-magyarországi horvátok 
nemzeti mobilizálásának kísérlete 1848-ban), Arija- 
na Kolak Bosnjak, Horvát Történettudományi Intézet 
(Az egykori Magyar-Horvát Párt tagjainak viszonya a 
magyar forradalomhoz, gondolatvilágához és eredmé
nyeihez), a IV. szekcióban (A dualizmus intézményei) 
Somogyi Éva, MTA BTK TTI (Hivatalnokok a Habs
burg Monarchia közös kormányzatában), Zeljko Holje- 
vac, Zágrábi Egyetem (A horvát miniszter a budapesti 
kormányban), Cieger András, MTA BTK TTI (Horvát 
képviselők a magyar országgyűlésben [1868-1918]), 
Branko Ostajmer, Horvát Történettudományi Intézet 
(Horvát képviselők a közös budapesti parlamentben 
[1868-1918]), az V szekcióban (Határzónák, határvi
dékek) Stanko Andric, Horvát Történettudományi Inté
zet (A Garai család és a Horvát Királyság), C. Tóth Nor
bert, MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai 
Kutatócsoport (Garai Miklós dalmát-horvát és szlavón 
bán örökös bánságának kérdése: A Garaiak dalmáciai 
birtoklása a 14. század végén), Zrinka Pesorda Vardic, 
Horvát Történettudományi Intézet (A király, a Raguzai 
Köztársaság és a Magyar Korona kapcsolatai Luxem
burgi Zsigmond király uralkodása [1387-1437] ide
jén), Horváth Richárd, MTA BTK t Ti (Határvédelem 
és várak a Mátyás-korban), Végh Ferenc, MTA BTK 
TTI (Egy különleges határvidék: a Muraköz a 16-17. 
században), Alexander Buczynskí, Horvát Történettu
dományi Intézet („Ad fontes historiae”: a Katonai Ha
tárőrvidék forrásanyaga), a VI. szekcióban (Horvát és 
magyar nemzeti ébredés és a katolikus egyház) Molnár 
Antal, MTA BTK TTI (Pázmány és Zágráb: Egyház
szervezeti önállósulás és nemzeti identitás az 1634. évi 
zágrábi egyházmegyei zsinaton), Zrinka Blazevic, Zág
rábi Egyetem (A szent királyságtól a rendi köztársasá
gig a reformkatolikus illírizmus a 17. században), Bene

Jog________
löíténeti sze m le '— /

Sándor, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (Az el
szalasztott „jó coniunctura” százada: A horvát-magyar 
kulturális érintkezések regiszterei a 17. században), 
Robert Skenderovic, Horvát Történettudományi Inté
zet (Egyházi viszonyok és a magyar és horvát katoli
kusok együttélése a Duna mentén a 18. században), a 
VII. szekcióban (Magyar-horvát kulturális érintkezé
sek) Nyomárkay István, ELTE BTK (Hagyomány és 
nyelvújítás), Zoran Velagic, Eszéki Egyetem (A magyar 
nyomdászat hatása a horvátországi nyomdászatra), Kiss 
Gy. Csaba, ELTE BTK (A Háromegy Királyság és a 
horvátság képe a XIX. századi magyar útirajzokban), 
Tamara Tvrtkovic, Zágrábi Egyetem (Magyarbarátság 
és magyarfóbia -  a horvátok magyarságképe a 16-19. 
században), Tihomir Cipek, Zágrábi Egyetem (Konzer
vativizmus a horvát és magyar politikai hagyomány
ban) tartott előadást.

2014. február 20-án, a Magyar Nemzeti Levéltár Or
szágos Levéltára kutatótermében rendezte meg a Ma
gyar Nemzeti Levéltár és a Kúria az Életutak -  pá
lyaképek című, kúriai elnökök életútját és a korszakot 
bemutató konferenciasorozat második szakmai tanács
kozását. A konferencián Mezey Barna elnökölt, elő
adást tartott Kulcsár Krisztina főlevéltáros (Idegenként 
a Hétszemélyes Tábla élén. Albert szász-tescheni her
ceg elnöksége, 1766-1780), Bódiné Beliznai Kinga 
egyetemi adjunktus („Mindnyájunk feladata a jog
szolgáltatás”. Perczel Béla [1884-1888] és Szabó 
Miklós [1888-1905] kúriai elnökök életútja), Zinner 
Tibor (A nyilaskeresztesek kúriai elnöke, dr. Szemák 
Jenő) és Gaálné Barcs Eszter levéltáros (A Legfelsőbb 
Bíróság 1950 után).

2014. február 21-én, az ELTE ÁJK Egyetem téri épü
letében az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-tör- 
téneti Szakosztálya A kivételes hatalom és a közbiz
tonság címmel rendezett tudományos szimpoziont. Ez 
alkalommal adományozták oda első ízben a Szemere 
Bertalan-díjat, amelynek kitüntetettje az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka
rának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke. Elő
adást tartott Völgyesi Levente (A kivételes hatalomról 
szóló 1912. évi LXIII. tc. európai párhuzamai és meg
alkotásának körülményei), Forró János (A Székesfehér
vári csendőrkerület), Boda József (A román csendőrség 
története), Parádi József (A határszéli csendőrség a ki
vételes hatalom időszakában), Szakály Sándor (Tábori 
csendőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában), Fröh- 
lich Dávid és Hegedűs Ernő (Forgópisztolyok a honvéd 
lovasságnál és a csendőrség lovas szervezeti elemei
nél), Vedó Attila (A Magyar Királyi Csendőrség karha
talmi tevékenységének szabályozása), Székely Zoltán 
(A francia csendőrség II. világháború utáni fejlődése).

2014. február 27-én, Az ELTE ÁJK Aula Magnájában, 
az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

82

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/MezeyBarna.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/BodineBeliznaiKinga.html


Jog
löíténeti sze m le '— /

szervezésében konferenciát rendeztek Egységbe -  kü
lönülve. Konferencia a munkajog jogági hovatartozá
sáról és önállóságáról címmel. Handó Tünde, az Or
szágos Bírói Hivatal elnöke megnyitója után Horváth 
István (Egy jogág születése -  A római jogtól modern 
munkajogig), Gyulavári Tamás (A munkajog „terjesz
kedése” -  A gazdaságilag függő munkavégzők a mun
ka- és a polgári jog határán), Petrovics Zoltán (A köz
szolgálati jog -  a munkajogon kívül vagy belül?), Tálné 
Molnár Erika (Igazság szolgáltatik -  A munkaügyi bí
ráskodás hatásköréről és önállóságáról), Dudás Katalin 
(„Leleplezett” szerződések -  A munkaviszony minősítő 
jegyei a hatósági ellenőrzés gyakorlatából), Fuglinszky 
Ádám (Átfedések és eltérések -  A munkajogi és a pol
gári jogi kártérítési felelősség) és Rolek Ferenc (Aho
gyan a szociális partnerek látják) tartott előadást.

• 2 014 . m á r c iu s  2 5 -2 6 -á n , a Magyar Tudományos 
Akadémia felolvasótermében a Nemzeti Közszolgá
lati Egyetem tudományos emlékülést rendezett A ma
gyar jog fejlődésének fél évezrede címmel. Előadást 
tartott Péter Katalin, MTA BTK Történettudományi 
Intézet (A Tripartitum anyanyelvű fordításai a 16. szá
zadban), Neumann Tibor, MTA BTK TTI (Werbőczy 
István családja és személyes életútja), Tringli István, 
MTA BTK TTI (A kora újkori kodifikáció és a Hármas
könyv), Oborni Teréz, MTA BTK TTI (Zolthay János 
Supplementum Tripartiti c. kézirata [1578]), Bogdán- 
di Zsolt, Erdélyi Múzeum-Egyesület (Az erdélyi köz
ponti bíráskodás kialakulása és főbb jellegzetességei 
[1541-1571]), Varga Szabolcs, Pécsi Hittudományi 
Főiskola (Horvátország és Szlavónia Werbőczy Tripar- 
titumában), Zlinszky János, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (A Hármaskönyv és a római jogi recepcio kér
dései), Bónis Péter, Károli Gáspár Református Egye
tem (A Tripartitum és az európai ius commune), Béli 
Gábor, Pécsi Tudományegyetem ÁJK (A bírói gyakor
lat a 16. század elejéig), Homoki-Nagy Mária, Szegedi 
Tudományegyetem ÁJK (A polgári kori magánjog ki
alakulása), Mezey Barna, ELTE ÁJK (A Hármaskönyv 
büntetőjogi rendelkezései), Rácz Lajos ny. egyetemi ta
nár (Werbőczy -  Szerződéses elmélet), Paczolay Péter, 
az Alkotmánybíróság elnöke (A hatalom gyakorlása és 
korlátai Werbőczy művében), Darák Péter, a Kúria el
nöke (A feudális, a polgári és a jelenkori bírói gyakorlat 
hatása a jogfejlődésre), Kukorelli István, MTA Állam- 
és Jogtudományi Bizottság elnöke (Magyarországot 
saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet), Réti 
László, Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke (A jogi kép
viselet szerepe és a ius patrium).

• 2 014 . m á r c iu s  2 8 -á n , az ELTE ÁJK Kari Tanácstermé
ben rendeztek konferenciát az uzsoráról. A (I.) Római

jog -  összehasonlító jogtörténet -  nyelvtörténet szekci
óban Siklósi Iván, ELTE ÁJK (A felén túli sérelem jogi 
konstrukciója a római jogban), Kelemen Miklós, ELTE 
ÁJK (A „rejtett uzsora” -  kamatot leplező hitelügyle
tek a középkori jogokban), Frivaldszky János, PPKE 
JÁK (Az uzsora természetjogi megközelítésben), Ko
csis Zsuzsanna, ELTE BTK (Az uzsora szó nyelvtör
ténete -  jelentéstörténeti és használattörténeti tanulsá
gok), a (II.) Erkölcsteológia -  természetjog -  kánonjog 
című szekcióban Hámori Antal, BGF (A kamatszedés 
kánonjogi tilalma és megengedettsége, erkölcsteoló
giai minősítése), Orosz Gábor Viktor, Evangélikus 
Hittudományi Egyetem (Uzsora, fösvénység, nagylel
kűség. Teológiai szempontok a kamatszedés etikájá
hoz), Ferencz Árpád, DRHE („Nem csupán a lopás és 
a rablás...”Az uzsora megítélése a református teoló
giában), Darvas István, OR-ZSE (Az uzsora tilalma a 
Tórában), a (III.) Kriminológia - jogszociológia -  szo
ciális munka című szekcióban Gönczöl Katalin, ELTE 
(Kirekesztettek élősködői), Fleck Zoltán, ELTE (A ki
szolgáltatottság változó formái), Ritók L. Nóra (Van 
e kiút? Az uzsora elleni harc a terepen), Tran Dániel, 
ELTE (Az uzsora nyomozásának empirikus tapaszta
latai Hajdú-Bihar megyében), a (IV.) Gazdaság és jog  
című szekcióban Menyhárd Attila, ELTE (Az uzsorás 
szerződés), Kelemen Katalin, ELTE (Nyerészkedés 
avagy szabadpiac ), F. Kiss Gabriella, ELTE (A banki 
uzsora), a (V) Büntetőjog -  kriminalisztika -  jogpo
litika című szekcióban Busch Béla, ELTE (Az uzso
ra-bűncselekmény jogalkalmazási problémái), Mol
nár Gábor, Kúria (Az uzsora-bűncselekmény a Kúria 
gyakorlatában régen és ma), Békés Ádám, PPKE (Az 
uzsora-bűncselekmény az új Büntető Törvénykönyv
ben), Filó Mihály, ELTE (Az uzsora a büntetőjog-el
mélet tükrében. A szimbolikus büntetőjog hasznáról 
és káráról) tartott előadást. A konferencia záró napján, 
a VI. szekcióban német nyelvű előadások hangzottak 
el: Jörg Eisele, Tübingen (Landesbericht Deutschland. 
Der Wuchertatbestand und seine Erganzungen in an- 
deren Strafvorschriften), Markus Thier, Zürich (Lan- 
desbericht Schweiz. Strafrechtliche und zivilrechtliche 
Bedeutung des Wuchertatbestandes), Peter Potasch, 
Bratislava (Landesbericht Slowakei. Problemberei- 
che, Reformbedarf, Grundlinien einer Neuregelung), 
Szomora Zsolt, Szeged (Landesbericht Ungarn. Die 
Wiedereinführung der Strafbarkeit des Wuchers in 
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