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• 2014. áp rilis  3 -án , a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Köz
igazgatás-Tudományi Karán rendeztek konferenciát A nagy 
háború és a magyar közigazgatás címmel. Előadást tar
tott Horváth Attila (Az első világháború hatása a magyar 
közigazgatás szrvezetére), Tóth Zoltán József (A közjogi 
helyzet az I. világháború után), Dr. Koi Gyula (Magya- 
ry Zoltán életpályája 1914 és 1918 között), Schweitzer 
Gábor („Ha ez a háború kitör, akkor vége Európában a 
kultúrának” -  Ágoston Péter első világháborús napló
jegyzetei) és Kisteleki Károly (A trianoni békeszerződés 
állampolgársági következményei).

• 2014. áp rilis  10-11-én, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének Szekfű 
Gyula Könyvtárában az ELTE BTK Új - és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszéke és „Állam és társadalom viszonya a 19. 
századi magyar politikai kultúrában” néven működő kutató
csoportja konferenciát rendezett Államhatalom és társadal
mi autonómia a nyugati keresztény civilizáció hagyományá
ban címmel. Borsodi Csaba rektorhelyettes, tanszékvezető 
egyetemi docens megnyitója és Erdődy Gábor rektorhelyet
tes, tanszékvezető egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője 
köszöntője után az Államhatalom és társadalom afelvilágo- 
sodás és a rendi hagyomány kölcsönhatásában szekcióban 
Képes György (ELTE ÁJK -  Felvilágosult abszolutizmus 
Dániában), Erdődy Gábor (ELTE BTK -  A modernizáló 
abszolutizmus és a rendi önkormányzatiság hagyománya a 
belga liberalizmus kialakulásában), Kontler László (CEU -  
Boldogulás, bizalom és a 18. századi államtudományok tár
sadalomfelfogása), Miskolczy Ambrus (ELTE BTK -  Egy 
historiográfiai hamis alternatíva: jozefinizmus és rendi au
tonómia, avagy Berzeviczy és Kazinczy vitája), az Állam
hatalom és társadalmi önigazgatás: angolszász és francia 
modellek szekcióban Lévai Csaba (DE BTK -  Birodalmi 
politikák az Atlanti-óceán két oldalán: Magyarország és az 
észak-amerikai brit gyarmatok összehasonlítása a 18. szá
zadban), Ludassy Mária (ELTE BTK -  Jakobinus állam, 
napóleoni állam, a restauráció kori francia liberalizmus ál
lamkritikája és önkormányzati eszméi, különös tekintettel a 
liberális katolicizmusra), Miru György (DE BTK -  Angol 
és francia narratíva Kossuth alkotmányosság értelmezésé
ben), az Államhatalom és társadalmi önigazgatás: Német 
és Habsburg modellek szekcióban Adriányi Gábor (MTA 
BTK, Bonni Egyetem -  A német egyháztörténetírás társada
lom-politikai háttere), Gergely András (KRE BTK -  Német, 
osztrák-német és cseh alkotmánykoncepciók 1848-ban), 
Deák Ágnes (SZTE BTK -  A ’tiszta monarchikus princí
pium’ és az önkormányzatiság [1851]), az Állami és/vagy 
társadalmi intézmények -  jogállamiság, parlamentarizmus, 
önkormányzatok szekcióban Dobszay Tamás (ELTE BTK 
-  A municipalizmus indítékai és szempontjai a megyékről 
szóló reformkori vitákban), Vesztróczy Zsolt (OSZK -  Az

állampolgár védelmében. Grünwald Béla közigazgatásról 
és jogállamról), Stipta István (ME ÁJK -  „Organikus refor
mok vagy adaptált központosítás?” Alkotmányjogi viták a 
közigazgatás dualizmus kori átalakításáról), Cieger András 
(MTA BTK -  Népképviseleti szerv vagy állami intézmény? 
Viták az országgyűlés szerepéről a dualizmus kori Magyar
országon), az Államhatalom és társadalmi önszerveződés a 
nemzetépítés folyamatában című szekcióban (Kántor Zol
tán (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, PPKE BTK -  Állam és 
társadalom a nemzetépítés folyamatában -  elméleti szem
pontból), Tevesz László (ELTE BTK -  Civilizáció, civil 
társadalom, nemzeti kultúra: középosztályi önszerveződés 
a magyar liberalizmus nemzetfelfogásában), Ifj. Bertényi 
Iván (ELTE BTK -  Nemzetépítés az állami és a civil szférá
ban a dualizmus második felében) tartott előadást.

• 2014. áp rilis  14-én, a Kúria Klubban -  Darák Péter, a Kúria 
elnöke felkérésére -  a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr
történeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke és el
nöke, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE 
rektora és Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, a PTE IGYK 
dékánhelyettese Alkotott jog, szokásjog, jogszokás címmel 
a történeti jogforrások helyéről és szerepéről tartottak elő
adást a magyar jogfejlődésben. Az alkotott jog történeti és 
aktuális kérdései, Werbőczy István 500 éve született szo
kásjogi gyűjteményének évfordulós értékelése, a jogszoká
sok színes világának felidézése számos kérdés, vélemény 
megfogalmazására nyújtott alkalmat. A programot kötetlen 
szakmai beszélgetés zárta, amelyet Bódiné Beliznai Kinga 
vezetett.

• 2014. áp rilis  17-én, Zágrábban az ELTE Állam- és Jog
tudományi Karának dékánja, Király Miklós professzor 
együttműködési megállapodást írt alá a Zágrábi Egyetem 
Jogi Karának dékánjával, Hrvoje Sikiric professzorral. A 
megállapodás kiemelt helyen kezeli a jogtörténeti kutatások 
összehangolását. A részletek kidolgozására az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének delegációja 
2014 őszén Zágrábba látogat.

• 2014. áp rilis  24-én Boross Péter, a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke és Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem rektora, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 
mutatta be Zinner Tibor A nagy politikai affér (a Rajk- 
Bankov-ügy) című művének második kötetét.

• 2014. á p rilis  2 8 -3 0 -án , az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének szervezésé
ben öt előadásból álló, francia nyelvű kurzust tartott Prof. 
Dr. Eric Gojosso, a Poitiers-i Egyetem Jogi Karának volt 
dékánja és Jogtörténeti Tanszékének vezetője L ’encadre- 
ment juridique du pouvoir sous l Ancien Régime en Fran- 
ce címmel. Az egyes előadások tematikája: 1. Premiére 
le<;on: le pouvoir monarchique face á l’ordre juridique -  
L’émergence conceptuelle de l’absolutisme et ses consé- 
quences: l’assujettissement progressif des sources de droit 
- La théorisation de la souveraineté (Jean Bodin) et la pri-
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mauté de la loi du roi. -  2. Deuxiéme le<?on: la persistance 
de normes juridiques supérieures et leur effectivité relatíve
-  Les droits divin et naturel (implications en droit posi- 
tif/entorses) -  3. Troisiéme le<?on: la persistance de nor
mes juridiques supérieures et leur effectivité relative -  Les 
lois fondamentales du royaume (portée/limites et entorses)
-  4-5. Quatriéme et cinquiéme le<?ons: la nécessité d’une 
constitution moderne -  L’approfondissement de la notion 
de constitution (la finalité libérale/le pouvoir constituant/ 
les droits individuels) -  Le contrőle juridictionnel de l’ac- 
tivité normative royale (les prétentions des parlements/l’é- 
bauche d’une censure constitutionnelle).

• 2014. m á ju s  1-jén , a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren
dészettudományi Karának dísztermében Lőrincz József ny. 
bv. dandártábornokot, címzetes egyetemi tanárt köszöntöt
ték 70. születésnapja alkalmából. A Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsa által szervezett rendezvényen először 
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, majd 
Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az NKE Rendészet
tudományi karának dékánja, valamint Mezey Barna, az 
ELTE rektora, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke mél
tatta az ünnepelt szakmai, illetve tudományos munkásságát. 
Ezt követően Csóti András az alkalomra készült tisztelgő 
kötetet, illetve Ruzsonyi Péter a Pintér Sándor belügymi
niszter adományozta díszszablyát adta át az ünnepeltnek.

• 2014. m á ju s  7-én , az ELTE Állam- és Jogtudományi Kará
nak Kari tanácstermében köszöntötték Lőrincz József ny. 
bv. dandártábornokot, címzetes egyetemi tanárt 70. szüle
tésnapja alkalmából. Az eseményre Emberek őrzője címmel 
ünnepi kötetet jelentetett meg az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kara. Tanulmánnyal tisztelgett az ünnepelt előtt töb
bek között Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Képes- 
sy Imre, Mezey Barna és Völgyesi Levente.

• 2014. m á ju s  9 -én , a Pázmány-napon, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán dísz
doktorrá avatták Paolo Aureliano Becchit, a Genovai Egye
tem és a Luzerni Egyetem Jogi Karának professzorát. aki az 
előző napon Cyberspace und Demokratie. Wie das Internet 
Welt und Politik verandert? címmel német nyelvű tudomá
nyos előadást tartott az ELTE ÁJK Kari Tanácstermében a 
demokrácia, az internet és a politika változásairól.

• 2014. m á ju s  14-én, a budapesti Olasz Kulturális intézet 
Federico Fellini-termében mutatták be Hamza Gábor egye
temi tanár, az MTA rendes tagja Origine e sviluppo degli 
ordinaenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione 
del diritto romano (A modern magánjogi rendszerek eredete 
és fejlődése a római jogi hagyomány alapján) című, olasz 
nyelvű könyvét.

• 2014. m á ju s  15-18 . között a kolozsvári Babe§-Bolyai Tu
dományegyetemen 17. alkalommal rendezték meg a reál- és 
humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferen-
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ciát. A seregszemle nyitóelőadását Mezey Barna tanszékve
zető egyetemi tanár tartotta Regionális jogfejlődésünk euró
pai problémái címmel.

2014. m á ju s  23 -án , a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Kara Dékáni Tanácstermében, A 
közjogi provizórium (1920-1944) időszakának alkotmányos 
berendezkedése címmel tudományos konferenciát rendez
tek. A konferencia címével megegyező nevű kutatócsoport 
vezetői, egyben a tanácskozás szervezői: Szabó István 
(PPKE Jogtörténeti Tanszék) és Schweitzer Gábor (MTA 
Jogtudományi Intézet). Varga Zs. András dékán köszöntő
je után Antal Tamás (SZTE ÁJK -  A törvényhatósági jogú 
városok joghelyzete Magyarországon a két világháború kö
zött), Delacasse Krisztina (PTE ÁJK -  Az ügyvédség szer
vezeti átalakulásai a két világháború közötti időszakban), 
Kerepeszki Róbert (DE BTK -  Közjogi reformok Darányi 
Kálmán miniszterelnöksége idején), Képes György (ELTE 
ÁJK -  Szociáldemokraták és a választójog az 1920/30-as 
években), Koncz Ibolya Katalin (ME ÁJK -  Közjogi korlá
tozások a magánjog területén), Lehotay Veronika (ME ÁJK
-  A végrehajtó hatalom szerepe a (negatív) jogalkotásban a 
Horthy-korszakban), Püski Levente (DE BTK -  Választás, 
behívás, kinevezés: Terület-visszacsatolások és a magyar 
parlament 1938-1942 között), Varga Norbert (SZTE ÁJK
-  A Kúria döntvényalkotási joga 1912 és 1930 között), 
Völgyesi Levente (ELTE ÁJK, PPKE JÁK -  A kivételes ha
talom intézményi továbbélésének nyomai a városrendezés
ről és építésügyről szóló 1937. évi VI. tc. parlamenti vitájá
ban), Schweitzer Gábor (MTA TK JTI -  Molnár Kálmán és 
a közjogi provizórium mérlege), Szabó István (PPKE JAK
-  A főhadúri jog gyakorlása a két világháború közötti idő
szakban) tartott előadást.

2014. m á ju s  23 -án , Magyar Tudományos Akadémia szék
házának Felolvasótermében konferenciát szervezett az 
MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Római Jogi és Eu
rópai Magánjogtörténeti Albizottsága, Obligatio est iuris 
vinculum. A római kötelmi jog és annak hatása a modern 
jogokra címmel. Az ülést Harmathy Attila professor emeri- 
tus nyitotta meg. Előadók: Hamza Gábor egyetemi tanár (A 
szerződésfogalom és annak változásai), Csehi Zoltán egye
temi tanár (A szerződéses kötelem keletkezése), Földi And
rás egyetemi tanár (Konkurencia problémák az actio iniuria- 
rum aktív legitimációjának körében), Jakab Éva egyetemi 
tanár (A szerződés felfogása a görög és római jogi kultú
rában), Szabó Béla egyetemi tanár (Az antichretikus zálog 
római jogi gyökerei és sorsa a római jog továbbélése során), 
Pókecz Kovács Attila egyetemi docens (Az actio iniuriarum 
egyes kérdései a klasszikus római jogban).

* 2014. m á ju s  29-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán, a Goethe Intézet szervezé
sében tudományos előadást tartott a kortárs társadalomfilo
zófia és -elmélet egyik legfontosabb alakja, Jürgen Haber- 
mas, Európai polgárok és európai népek címmel.
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