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• 2 014 . jú n iu s  1 0 -1 2 -é n , a Nemzeti Közszolgálati Egye
tem, a Magyary Zoltán Szakkollégium, a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Magyar Kormány
tisztviselői Kar, Tata Város Önkormányzata, és a Ko- 
márom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Magya
ry Napok 2014 -  Tata-Budapest címmel konferenciát 
rendezett a közigazgatás-tudomány iskolateremtő tu
dósa, Magyary Zoltán születésének 126. évfordulója 
alkalmából. Június 10-én koszorút helyeztek el Magya
ry Zoltán tatai szülőházán és szobránál. Június 11-én, 
Tatán A közigazgatás korszerűsítésének helyi és megyei 
tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében címmel 
konferenciát rendeztek, amelyen az előadók Esztergom 
megye Magyary Program szellemében történő átszer
vezéséről, a Tatai és a Tatabányai Járási Hivatal mun
kájáról, a kormányablakok bevezetéséről és munkájáról 
hangzottak el előadások. Június 12-én, az NKE Ludo- 
vika Campus Dísztermében tartott, Az önkormányzati 
és a területi államigazgatási rendszer átalakulása című 
konferencián Patyi András, az NKE rektora és Czunyi- 
né Bertalan Judit köznevelési államtitkár köszöntője 
után előadások hangzottak el egyebek mellett a magyar 
területi államigazgatás fejlődését meghatározó koncep
ciókról, a területi államigazgatás integrációjáról, illet
ve arról, hogy milyen tudatosuló etikai követelmények 
alakítják az új közigazgatást (előadók: Pálné Kovács 
Ilona, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudomá
nyi Kutatóközpont kutatóprofesszora, Verebélyi Imre 
egyetemi tanár, Jávor András, a Magyar Kormánytiszt
viselői Kar elnöke, Virág Rudolf, területi államigazga
tás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Barta Attila 
egyetemi adjunktus, Feik Csaba, Ercsi Város jegyzője, 
az NKE c. egyetemi tanára, Galambos Ildikó, a Nyír
egyházi Járási Hivatal mb. hivatalvezetője).

Magyary Zoltán szobra Tatán

• 2 014 . jú n iu s  1 0 -1 2 -é n , Rothenburg o. d. Tauberben, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog
tudományi Kara Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan-

székének és a jénai Friedrich-Schiller-Universitat 
Büntetőjogi és Jogtörténeti Tanszékének szervezésé
ben, Rothenburg ob der Tauber Kriminalmuseumá- 
nak közreműködésével került sor a XIV. Német-ma
gyar büntetőjog-történeti csereszemináriumra (14. 
Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Semi- 
nar), amelyen német és magyar hallgatók, demonstrá
torok, PhD-hallgatók, oktatók vettek részt, s tartottak 
előadásokat.

• 2 014 . jú n iu s  2 0 -á n , a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara Faluhelyi Ferenc termében ren
dezte meg a PTE ÁJK Doktori Iskolájának Tanácsa dr. 
Tóth László Leventéné dr. Falus Orsolya Fruzsina dok
torjelölt Ispotályos keresztes lovagrendek az Árpád-kori 
Magyarországon című PhD-értekezésének nyilvános 
vitáját. A bíráló bizottság elnöke: Visegrády Antal, az 
MTA doktora, tszv. egyetemi tanár, tagjai: Szabó Béla, 
PhD, habilitált tszv. egyetemi tanár és Birher Nándor, 
PhD, habilitált főiskolai tanár, a bírálók: Balogh Ele
mér PhD, habilitált tszv. egyetemi tanár és Nagy Janka 
Teodóra PhD, habilitált főiskolai tanár, intézetigaz
gató, a témavezető: Béli Gábor, PhD, tszv. egyetemi 
docens.

• 2 014 . s z e p te m b e r  8 -á n  az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar vezetése Haj- 
nóczy-díjat adományozott Losonczi Eszter joghall
gatónak, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
demonstrátorának, a Joghistória című szakmai folyó
irat vezető szerkesztőjeként végzett példamutató tevé
kenységéért.

• 2 014 . s z e p te m b e r  1 7 -én , Bódiné Beliznai Kinga, az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék adjunktusa kezdeményezésére, 
egykori lakóhelyén, a budapesti Orlay utcában emlék
táblát avattak a 150 éve született Juhász Andor, a Kúria 
egykori elnöke tiszteletére. Beszédet mondott Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, 
Darák Péter, a Kúria elnöke és Patyi Gergely, az Igaz
ságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért fele
lős államtitkára is.

Juhász Andor emléktáblája
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Juhász Andor (1925)

• 2 014 . s z e p te m b e r  1 8 -á n , a Debreceni Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, a TEOKJ épületében tartotta 
meg Gönczi Katalin habilitációs előadását. A nyilvános 
tantárgyi előadás címe: Középkori német jogforrások: 
a szász tükör és a magdeburgi jog, a tudományos elő
adásé: A városjog jogtörténeti vetületei és forrásai a 
középkori Magyar Királyságban, az idegen nyelvű elő
adásé: Rechtshistorische Aspekte und Quellen des un- 
garischen Stadtrechts im mittelalterlichen Königreich 
Ungarn. A szakértő bizottság elnöke Szabó Béla (DE 
ÁJK), tagjai Blazovich László (SZTE ÁJK) és Szabó 
István (PPKE JÁK), a bírálók Balogh Elemér (SZTE 
ÁJK) és Kajtár István (PTE ÁJK) voltak.

• 2 014 . s z e p te m b e r  2 5 -é n , a szegedi Akadémiai Bizott
ság Dísztermében köszöntötték pályatársai és barátai 
Molnár Imrét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának emeritus professzorát 80. szü
letésnapja alkalmából. Az ünnepség keretében Andreas 
Wacke, a Kölni Egyetem emeritus professora díszelő
adást tartott az Ünnepelt tiszteletére, ezt követően átad
ták az Ünnepi Kötetet, amelyben a kollégák írásaikkal 
tisztelegtek Molnár Imre professzor oktatói-tudomá
nyos életpályája előtt. Az 1934. szeptember 22-én szü
letett Molnár Imre a Szegedi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Karán tanult, ugyanott 1968-ban 
kezdte meg egyetemi oktatói pályafutását a Római Jogi 
Tanszék tanársegédeként; 1971-től adjunktus, 1979-től 
docens lett. 1987-ben szerezte meg az állam- és jogtu
domány doktora fokozatot, s 1998-ban vette át egyete
mi tanári kinevezését. 1985-től 1999-ig a Római Jogi 
Tanszék vezetője, 1994-1998 között a kar dékánja volt. 
2004-től az ÁJK emeritus professzora.

• 2 014 . s z e p te m b e r  2 6 -á n , a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Pólay Termében, illetve 
Kari Tanácstermében tartotta meg habilitációs előadá
sait Antal Tamás, PhD, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti 
Tanszékének egyetemi adjunktusa. A tantermi előadás 
címe: Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliá
ban a 17-18. században, a tudományos előadásé: A tör

vényhatósági jogú városok joghelyzete Magyarorszá
gon a két világháború között.

• 2 014 . s z e p te m b e r  2 9 -é n , az Országház Felsőházi ter
mében rendezte meg a Veritas Történetkutató Intézet 
és az Országgyűlés Hivatala a Megszállástól -  meg
szállásig. Magyarország a nagyhatalmak szorításá
ban, 1944-1949 című konferenciát. Boross Péter volt 
miniszterelnök köszöntője és Kövér László, az Ország
gyűlés elnöke megnyitója után Romsics Ignác akadé
mikus (Teherántól Párizsig. Nagyhatalmi politika és 
Magyarország 1943-1947), Számvéber Norbert levél
tárvezető (HM HIM -  A megszállást végrehajtó német 
csapatok és a Magyar Királyi Honvédség ellenállásá
nak esélyei), Szakály Sándor főigazgató (VERITAS 
Történetkutató Intézet -  A katonai felső vezetés és a 
honvédség 1944-1945-ben), Ujváry Gábor kutatócso
port-vezető (VERITAS t Ki -  Változások a magyar 
politikai elitben Magyarország német megszállását kö
vetően 1944-1945), Haraszti György (Országos Rab- 
biképző-Zsidó Egyetem, MTA BTK TTI -  A német 
megszállás hatása és következménye a magyarországi 
zsidóságra), Botos János (Országos Rabbiképző-Zsidó 
Egyetem -  A magyarországi zsidóság vagyonvesztése 
1944-1947), Kovács Zoltán András igazgató (Alkot
mányvédelmi Hivatal -  Nyilas-hungarista hatalomát
vétel és közigazgatás), Szerencsés Károly (ELTE BTK 
-  Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nem
zeti Kormány létrejötte és lehetőségei), Zinner Tibor 
kutatócsoport-vezető (VERITAS TKI -Az új hatalom 
kiépítése, különös tekintettel a politikai rendőrségre), 
Pető Andrea (Közép-európai Egyetem -  Szexuális erő
szak és megszálló seregek a II. világháborús Magyar
országon), Orosz László (VERITAS TKI -  A magyar
országi németek helyzete 1944-1945-ben), Kolontári 
Attila (Kaposvári Egyetem -  A szovjet propaganda Ma
gyarországról és annak „felszabadításáról” 1944-1945- 
ben), Földesi Margit (KGRE -  Jóvátétel, elégtétel? 
A magyar gazdaság erőforrásai a Szovjetunió részére), 
Baráth Magdolna (Állambiztonsági Szolgálatok Törté
neti Levéltára -  Magyarország betagozódása a „szovjet 
rendszerbe”, 1944-1949) tartott előadást.

• 2 014 . o k tó b e r  1 - jé n , az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Aula Magnájában, az ELTE ÁJK Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Tanszék Tudományos 
Diákköre és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Ró
mai Jogi és Egyházjogi Szakosztálya szervezésében ke- 
rekasztal-beszélgetésre került sor A Kúria a 21. század
ban címmel. Meghívott előadók: Darák Péter, a Kúria 
elnöke, Mezey Barna, az ELTE rektora, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Kukorelli István tanszékvezető egyete
mi tanár, volt alkotmánybíró és Hack Péter tanszékve
zető, habilitált egyetemi docens.

• 2 014 . o k tó b e r  2 -3 - á n ,  Szekszárdon, a Pécsi Tudo
mányegyetem Illyés Gyula Karán rendezték meg a 
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi 
Néprajzi Kutatócsoport 2014. évi Interdiszciplináris
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Konferenciáját. Előadást tartott a Plenáris ülésen Gyá- 
ni Gábor (Tárkány Szücs Ernő és a vásárhelyi Bethlen 
Gimnázium), Mezey Barna (Kényszer és szankció), 
Homoki-Nagy Mária (A szokásjog szerepe a magyar 
magánjog fejlődésében), Kajtár István (Szakrális és 
profán elemek a modernkori jogi kultúrtörténetben), 
Nagy Janka Teodóra (A „jó rend” szabályai, avagy a 
makói történeti népi jogélet-kutatás, mint jogi néprajzi 
kutatásmódszertani modell), az I. Szekcióban Nánási 
László (Vajna Károly „Hazai régi büntetések” című mo
nográfiájának forrásai), Bató Szilvia (Változatok cul- 
pára -  szakirodalom és praxis a reformokban), Szakál 
Aurél (Szégyenkő és pellengér a Duna-Tisza közén), 
Lanczendorfer Zsuzsanna (Krimiből ballada, avagy 
egy népballada-kutatás jogtörténeti vonatkozásai), a 
II. Szekcióban Herger Csabáné (A törvényes és az írott 
hitbér parasztok és polgárok között Baranyában 1848 
után), Kisteleki Károly (Jogi szimbólumok, procesz- 
szuális jelképek), Szádeczky-Kardoss Irma (A hatalmi 
szimbolika keresztény köntösű tradicionalitása egyes 
Árpád-kori pénzeinken), a III. Szekcióban Béli Gábor 
(Női vagyoni jogok alakulása és összegzésük a Hár
maskönyvben), Völgyesi Levente (A Hármaskönyvben 
fellelhető, a jobbágyság öröklésére vonatkozó szabá
lyok továbbélése a 18-19. században, különös tekintet
tel Tárkány Szücs Ernő munkássága során feldolgozott 
öröklési jogi népszokásokra), Koncz Ibolya (A nők va
gyonjogi helyzete a polgári házasságkötés felbontása 
után a dualista kori Magyarországon), Bódiné Beliz- 
nai Kinga (Talár vagy díszmagyar? -  Adalékok a bírói 
uniformis történetéhez), Kriston Vízi József (Büntetés, 
kiközösítés a népi gyermekjátékokban), a IV. Szekció
ban Bánkiné Molnár Erzsébet (A jogi gondolkodás és 
a társadalmi normák változásai a 18. század első felé
ben a Jászkun kerületben), Petercsák Tivadar (Az egri 
fertálymesterség útja a közigazgatási feladatoktól a 
hagyományőrző tisztségig), Bárth János (A népi jog
életkutatás forrásai a székely köznépi családok „leve
lesládáiban”), Örsi Julianna (A közösségi élet szabályai 
a 18-19. századi Jászkunságban), Gáspár Gabriella 
(A jog szerepe a történeti társadalomszerkezet vizsgála
tában), az V. Szekcióban Horváth József (A kora újkori 
nyugat-dunántúli kisnemesi végrendeletek jogtörténeti 
forrásértékéről), Kothencz Kelemen (Öröklési jogszo
kások Baja környékén a 19. század elején), Frey Dóra 
(Öröklési jog és családstruktúra -  a német kisebbség és 
az egyke-kérdés a Dél-Dunántúlon a két világháború 
között), Deák Éva (Viseletszabályozások a kora újkori 
Erdélyben [17-18. század]), a VI. Szekcióban Bognár 
Szabina (A jogszokásgyűjtés és ami mögötte van. Egy 
nyitrai levéltáros család két generációja: Tagányi Imre 
[1808-1881] és fia, Tagányi Károly [1858-1924]), Ge
lencsér József (A hónaposok szőlőbeli jogviszonya a 
Káli-medencében), Varga Sándor (Táncszervező keze
sek az erdélyi Mezőségen), Varga István (Egy szokás
jog intézményesülése -  Gyermektartási perek a két vi
lágháború között) tartott előadást. A konferencia során 
mutatták be a Tárkány Szücs Ernő születésének 90. év
fordulója tiszteletére ajánlott, a Kutatócsoport tagjai ál-

Jog________
löíténeti sze m le '— /

tal írt tanulmányokat tartalmazó kiadványt, amely Nagy 
Janka Teodóra szerkesztésében, a Jogi Kultúrtörténeti, 
Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. köteteként, a PTE IGYK 
kiadásában jelent meg. (A konferenciáról e számunk
ban részletes ismertetés is olvasható.)

JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI, JOGI NÉPRAJZI KISKÖNYVTÁR 1.

Tárkány Szücs Ernő
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• 2 014 . o k tó b e r  3 -á n , Marosvásárhelyen, a Műszaki és 
Humántudományok Karon tartotta az Egyetem Napját 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A ren
dezvény nyitányaként Mezey Barna, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora tartott előadást Az európai 
alkotmány kialakulása címmel.

• 2 014 . o k tó b e r  6 -á n , a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, az Egyetemes állam- és jog
történet kurzus keretében, Die strafpozessuale Folter 
címmel előadást tartott Em. O. Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. Werner Ogris, a PTE ÁJK honoris causa doktora, 
az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja.

• 2 014 . o k tó b e r  8 -á n , a Kúria dísztermében tartották a 
Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria konferenciaso
rozatának harmadik szakmai tanácskozását, amelyen 
Életutak-pályaképek címmel a kúriai elnökök életútját 
és a korszakot mutatták be az előadók. Mikó Zsuzsan
na, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója és Darák 
Péter, a Kúria elnöke köszöntője után Bódiné Beliznai 
Kinga Juhász Andorról, a 20. század egyik legjelen
tősebb kúriai elnökének életéről adott részletgazdag 
képet, Zinner Tibor Töreky Géza kúriai elnök ellent
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mondásos megítélésű életművét mutatta be, Mikó Zsu
zsanna az 1953 és 1958 közötti igazságügyi átszervezés 
kérdéseiről számolt be, különös tekintettel Domokos 
József legfelsőbb bírósági elnök tevékenységére, vé
gül Németh László Sándor az 1956 utáni bírósági meg
torlások végrehajtójának, Jahner-Bakos Mihálynak a 
működéséről adott szemléletes képet. Az előadásokat 
követő vita során Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság koráb
bi elnöke személyes emlékei alapján szólt az 1960-as 
évek bíróságainak működéséről, majd Máthé Gábor ny. 
egyetemi tanár és Vaskuti András kúriai bíró mutatta be 
az első két konferencia előadásai alapján készült tanul
mánykötetet.

Solt Pál hozzászólása az Életutak -  pályaképek konferencián

• 2 014 . o k tó b e r  1 5 -én , az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kari Tanács
termében, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörté
neti Tanszék, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász Egylet 
Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szakosztálya 
rendezésében került sort Az út az első világháborúba 
című konferenciájára. Király Miklós dékán megnyitó
ja  után Erdődy Gábor (Németország és Ausztria-Ma- 
gyarország útja az első világháborúba), Csapó Csaba 
(Belpolitikai viszonyok az első világháború hajnalán), 
Valki László (Az első világháború hatása a nemzetkö
zi jog fejlődésére), Kardos Gábor (Az első világhábo
rú következménye: kisebbségvédelem a nemzetközi 
jogban), Mezey Barna (Kivételes hatalom Magyaror
szágon), Révész T. Mihály (A sajtó szabályozásának 
változásai az első világháború idején), Horváth Attila 
(„A nagy háború” -  a várakozások és a realitás) tartott 
előadást.

• 2 014 . o k tó b e r  1 7 -én , az Országház Felsőházi üléster
mében, Az első világháború következményei Magyar
országon és Európában címmel konferenciát szer
vezett az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és 
Közművelődési Igazgatósága. Bellavics Istvánnak, az 
Országgyűlés Hivatala közgyűjteményi és közművelő
dési igazgatójának köszöntője és Martonyi János, volt 
külügyminiszter megnyitója után Tomka Béla (SZTE 
Történeti Intézet -  Az első világháború mint történe-

ti korszakhatár), Romsics Ignác akadémikus (Nagy
hatalmi politika és az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása), John Lukács történész, Phoenixville 
(A magyar katasztrófa: az első világháború), Poll- 
mann Ferenc (HM HIM -  A hadviselés átalakulása 
az első világháborúban: haditechnika, stratégia és 
propaganda), Gyurgyák János kiadóigazgató (Osiris 
Kiadó -  A világ őskatasztrófája vagy Európa tragé
diája? Társadalmi mobilizáció, tömegmozgalmak, 
radikalizmus az első világháború után), Bödök Ger
gely doktorandusz (Esterházy Károly főiskola -  Poli
tikai erőszak az első világháború után: forradalmak 
és ellenforradalmak Magyarországon és Közép-Eu- 
rópában), Csejtei Dezső, SZTE BTK Társadalom
elméleti Intézet -  A világháború mint civilizációs 
jelenség Spengler és Thomas Mann munkásságá
ban), Erős Ferenc (PTE BTK, Pszichológiai Intézet 
-  Háború és forradalmak: a trauma és az erőszak 
szociálpszichológiai megközelítésben), Takáts Jó
zsef (PTE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi In
tézet -  Elváló nyelvhasználatok. Magyar politikai 
beszélés az első világháború után), Szarka László 
(MTA BTK TTI -  Nemzetfejlődés és kisebbség
politika az első világháború utáni Közép-Európa 
multietnikus államaiban), Gyáni Gábor akadémikus 
(MTA BTK TTI -  Az első világháború emlékezete) 
tartott előadást.

2 014 . o k tó b e r  1 7 -én , a Nemzeti Közszolgálati Egye
tem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara központi 
épületének Bolyai termében, A magyar rendvédelem a 
kivételes hatalom időszakában címmel rendezte meg a 
XXX. magyar rendvédelem-történeti tudományos kon
ferenciát a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör
téneti Tudományos Társaság (SZBMRTT) és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Pol
gári Nemzetbiztonsági Tanszéke (NKE-NBI-PNBT). 
Előadást tartott Boda József (A polgári magyar állam 
nemzetbiztonsági szervezetei), Deák József (A Belügyi 
Szemle és az ideológiai háború Helsinkiig), Olasz Lajos 
(Ballonháború 1914-1944. A rendvédelmi szervezetek 
közreműködése az ellenséges katonai léggömbök le
küzdésében), Schmidt Rita Emese: Felelősségre vonás 
és fegyelmi eljárások története a fegyveres szerveze
teknél), Zeidler Sándor (A Magyar Királyság testőrsé
geinek rangrendszerei 1867-1944), Suba János (A XX. 
századi magyar államhatárok kitűzései), Székely Zoltán 
(Az önkormányzati rendőrségektől a központosított ál
lami rendőrség modelljéig. A rendőrség helyének, sze
repének változása Európában 1825-1922), Kabódi Csa
ba (A „kivételesség” a büntető igazságszolgáltatás XX. 
századi történetében), Vedó Attila (A haderő karhatalmi 
tevékenysége, 1867-1918), Nyitrai Endre (A szervezett 
bűnözés története). A konferencián mutatták be Parádi 
József, Suba János, Vedó Attila: A magyar-román ha
tár és őrzése 1867-1918 (A magyar rendvédelem-tör
ténet öröksége, 3. Budapest, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, 2014,
172 p.) című könyvét.
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• 2014 . o k tó b e r  2 0 -á n , a Zágrábi Egyetem Tanácstermé
ben rendezték meg az első közös horvát-magyar jogtör
téneti konferenciát, amelyen Werner Ogris (Osztrák Tu
dományos Akadémia -  Die Doppelmonarchie und Ihre 
Lander) mellett a Zágrábi Egyetem képviseletében Da
libor Cepulo (The ban Ivan Mazuranic and institutional 
reforms in Croatia and Slavonia from 1873 to 1880 bet- 
ween Croatian, Hungarian and Austrian determinants), 
Dunja Pastovic (Pressefreiheit und Geschworenenge- 
richsbarkeit in Istrien 1848/1849), Ivan Kosnica (Natu- 
ralisation in Croatia and Slavonia from 1868 to 1918) és 
Mirela Kresic (Were the spouses equal as successors in 
Croatia and Slavonia?), az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- 
és Jogtörténet Tanszékének képviseletében Mezey Barna 
(Strafvollzug in der Zeit der diktatorischen Monarchie) 
és Gosztonyi Gergely (The legal circumstances of the 
Croatian-Hungarian Compromise ) tartott előadást.

• 2 014 . o k tó b e r  3 0 -á n , a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Karán, A magyar büntetés-vég
rehajtási jog az európai elvárások tükrében címmel 
tartotta szokásos őszi tudományos konferenciáját a Ma
gyar Börtönügyi Társaság. A tanácskozásnak két vezér
fonala volt: egyfelől a 2013-ban elfogadott és 2015-től 
hatályos büntetés-végrehajtási törvény és végrehajtási 
rendeleteinek megalkotása, másfelől a magyar börtön
ügy előzményei, múltbéli gyökerei, máig tartó fejlődé
se. A konferenciát a társaság elnöke, Mezey Barna nyi
totta meg, s ugyanő mondott zárszót. Korinek László, 
az MTA rendes tagja, köszöntője után előadást tartott 
Vókó György egyetemi tanár, az Országos Kriminoló
giai Intézet igazgatója, Pallo József bv. ezredes, főtaná
csos, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
főosztályvezetője, Tóth Judit főosztályvezető (Belügy
minisztérium), Szeiberling Tamás, az Igazságügyi Hi
vatal főigazgatója és Antal Gábor büntetés-végrehajtási 
csoportvezető bíró (Pécsi Törvényszék).

• 2 014 . n o v e m b e r  5 -én , az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Aula Mag- 
nájában rendezte meg az ELTE ÁJK és a Magyar 
Nemzeti Levéltár az 500 éves a Hármaskönyv. A Hár
maskönyv szabályainak továbbélése című konferenci
át, amelyet Király Miklós, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar dékánja és Mikó Zsuzsanna, a Magyar 
Nemzeti Levéltár főigazgatója nyitott meg. Előadást 
tartott Mezey Barna (A Hármaskönyv helye a törté
neti alkotmányban), Hamza Gábor (Werbőczy István 
Tripartitumának, mint jogforrásnak a sajátosságai 
nemzetközi kitekintésben), Kukorelli István (Wer
bőczy „közjoga”), Laczlavik György főlevéltáros 
(A központi bíráskodás vázlata a XVI. századi Ma
gyar Királyságban), Bódiné Beliznai Kinga (A bírói 
függetlenség alapvetése a Hármaskönyvben), Do- 
minkovits Péter levéltárigazgató (Vármegyei sedriák, 
vármegyei bíráskodás a XVI. századi Nyugat-Du- 
nántúlon (Sopron és Vas vármegyék), Sunkó Attila 
főlevéltáros (A Tripartitumra és a Quadripartitumra
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vonatkozó XVI-XVII. századi források a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában), Meny- 
hárd Attila (Igazság, jog, jogtudomány), Éless Tamás 
ügyvéd (Az igazságfogalom a polgári eljárásban), 
Máthé Gábor (Primae tertius), Horváth Attila (A ma
gyar magánjog Werbőczy Tripartituma szerint), 
Völgyesi Levente (A Hármaskönyv hatása a váro
sias jellegű közösségek autonómiájára) és Gosztonyi 
Gergely (A Hármaskönyv és a jobbágyi jogok).

MEGHÍVÓ
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
és a Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt az

500 ÉVES 
A HÁRMASKÖNYV
A HÁRMASKÖNYVSZABÁLYAINAKTOVÁBBÉLÉSE
című konferenciára.

Időpont: 2014. november 5., szerda

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna 
(Budapest V. kerület. Egyetem tér 1-3.).

A konferencia meghívója

• 2 014 . n o v e m b e r  7 -é n , a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kara II. János Pál 
Termében rendezték meg az 500 éves Werbőczy Hár
maskönyve című tudományos konferenciát. Darák Pé
ter, a Kúria elnöke megnyitója után a Plenáris ülésen 
Zlinszky János (Mit jelképez Werbőczy), Lábady Ta
más (A személyiségi jogok forrása a Tripartitumban), 
Varga Zs. András (A közjogi autonómia előképe a Tri- 
partitumban), a Magánjogtörténet szekcióban Homo
ki-Nagy Mária (A magyar szerződési jog fejlődése a 
késő rendiség korában), Jobbágyi Gábor (A Tripartitum 
szerződési és felelősségi rendszere, s hatása a magyar 
magánjog fejlődésére), Szabó Béla (A Hármaskönyv 
egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben), Leszko- 
ven László (A Hármaskönyv tanítása és az új magyar 
polgári jog), Peres Zsuzsanna (Hozomány a Werbőczy 
utáni korszak nemesi szokásjoga szerint), Csehi Zoltán 
(A zálogbirtok Werbőczynél), Sun Noémi (Az öröklé
si jog kútfői Werbőczy Hármaskönyvében), Szilágyi
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Csaba (Bíró és bíráskodás Werbőczy Hármaskönyvé
ben), a Közjogtörténet szekcióban Barna Attila (A Hár
maskönyv büntetőjogi szemlélete, különös tekintettel 
a hűtlenség vétkének szabályozására), Bódi Stefánia 
(A Szent Korona-tan Werbőczy Tripartitumában és an
nak továbbélése), Völgyesi Levente (A magyar rendi 
szabadságeszme fejlődése, különös tekintettel a Hár
maskönyvben fellelhető szabályozásra), Szabó István 
(Történeti alkotmány a polgári átalakulás után), Csink 
Lóránt (A történelem hatása napjaink jogrendszerére), 
Andrási Dorottya (Werbőczy István Tripartirumának 
horvát recepciója), Klicsu László (Szemelvények az adó
zás történetéből [A privilégiumtól a különadókig]) tartott 
előadást. A konferencia anyaga kötetben is megjelent, 
amely az interneten is olvasható: https://jak.ppke.hu/up- 
loads/collection/206/file/-Werboczy_kotet.pdf.

• 2 014 . n o v e m b e r  7 -é n , a Debreceni Egyetem Főépüle
tének Aulájában ünnepi konferencián emlékezett meg 
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
a debreceni egyetemi szintű jogászképzés kezdetének 
100. évfordulójáról. A jogi képzés ugyan Debrecenben 
már több mint 250 éves múltra tekint vissza, azonban 
az egyetemi szintű jogászképzés 1914. október 20-án 
indult meg, azután hogy 1912-ben az Országgyűlés 
megalapította a Debreceni Magyar Királyi Tudomány
egyetemet. A konferencián felidézték az elmúlt 100 év 
tudományos és oktatásszervezési tapasztalatait, ezáltal 
a múlt és jelen hagyományaival kijelölve a jövőbeli fej
lődés útját. A konferencián beszédet mondott Szabad
falvi József dékán, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egye
tem rektora, Fekete Károly, a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem rektora, Papp László, Debrecen 
város polgármestere, Trócsányi László igazságügyi mi
niszter, Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke, Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem rektora, Jakab András, a Magyar Tudományos 
Akadémia Jogtudományi Intézetének igazgatója, vala
mint Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke. Az ün
nepségsorozat alkalmából a Debreceni Egyetem Kassai 
úti campusán található Társadalomtudományi Könyv
tárban nyitották meg A Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 100 éve, 1914-2014 című kiállítást, 
amely felidézte az elmúlt száz évet, tablókon foglalta 
össze a kar kiemelkedő professzorainak munkásságát, 
bemutatta a dékánok arcképcsarnokát.

• 2 014 . n o v e m b e r  1 5 -én , a Szegedi Tudományegyetem 
Egyetem napja ünnepsége keretében vette át az SZTE 
Szenátusa által az egyetemi oktatás-kutatásban elért 
eredményeiért, illetve az egyetemvezetésben és annak 
fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért odaítélt 
Pro Universitate-díjat Fülöpné Homoki-Nagy Mária 
professzor asszony, az Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára, az 
SZTE oktatási rektorhelyettese.

• 2 014 . n o v e m b e r  1 6 -án  tartotta alakuló ülését a Ma
gyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi

Bizottsága. A köztestületi tagok körében lefolytatott 
szavazás eredményeképpen a jogtörténész szakmát az 
elkövetkező ciklusban választott mandátummal Balogh 
Elemér, Homoki-Nagy Mária, Mezey Barna, Stipta Ist
ván egyetemi tanárok képviselik majd. A bizottság tag
jává választották továbbá Földi András és Jakab Éva ró
mai jogász professzorokat is.

• 2 014 . n o v e m b e r  1 9 -én , a Magyar Tudomány Ünne
pének rendezvénysorozatába illeszkedően a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara 
Közjogi Intézetének oktatói mutatták be legújabb köny
veiket. Koi Gyula A közigazgatás-tudományi nézetek 
fejlődése -  Külföldi hatások a magyar közigazgatási 
jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika 
időszakától a Magyar Iskola koráig című könyvét Ta
más András, Halász Iván Az állam összeomlása és újjá
építése című könyvét Egedy Gergely, a Közjogi Intézet 
két kutatóműhelyének tanulmánykötetét (a Választási 
rendszerek kutatóműhely: Határtalan választások -  Al
kotmányozás és alkotmányjogi változások elnevezésű 
kutatóműhely: Alkotmányozás és alkotmányjogi válto
zások Európában és Magyarországon) Fábián Adrián, 
illetve Bitskey Botond ismertette és mutatta be, a Bende 
Zsófia és Halász Iván által szerkesztett Összehasonlító 
alkotmányjog című tankönyvet Kisteleki Károly, végül 
Téglási András A tulajdonhoz való jog alkotmányos vé
delme című könyvét Vörös Imre akadémikus méltatta.

• 2 014 . n o v e m b e r  2 2 -é n , a kolozsvári Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem (EMTE) Jogtudományi In
tézete Aula Magnájában, a Tudomány Napja keretében 
rendezték meg a Kolosváry Bálint (1875-1954) emlék
konferenciát. A neves magyarországi és erdélyi szakér
tők és tudósok részvételével zajló tanácskozást Kolos- 
váry Bálint volt kolozsvári egyetemi tanár emlékének 
ajánlották a szervezők. A konferenciát Tonk Márton 
dékán és Mezey Barna egyetemi tanár nyitotta meg.
A Plenáris ülésen Deli Gergely (A magánjog stílusa), 
Fazekas Judit (Fogyasztóvédelmi elemek az új ma
gyar Polgári törvénykönyvben), Nagy Csongor István 
(Csoportperek Európában: ne féljünk a Vadnyugat
tól), Leszkoven László (A kezesség, mint többszemé
lyes magánjogi helyzet), Barta Judit (Régi ágak, új 
hajtások: a vadászati jog dogmatikai kérdései Ko- 
losváry Bálint Vadászati jog c. munkájában és a mo
dern magyar vadászati jogban), Papp Tekla (Kolos- 
váry Bálint magánjogi szemlélete a jogi személyek 
kapcsán), Veress Emőd (Vezetői felelősség: hitelező
védelmi viták a magyar és román társasági jogban), 
az I. szekcióban (Kötelmi jog) Török Éva (A szerző
dési szabadság gazdasági jelentősége), Pusztahelyi 
Réka (Az időmúlás hatása a jogok gyakorlására és a 
követelések érvényesítésére -  az elévülés és rokon 
tényállásai az új magyar Polgári törvénykönyv tük
rében), Fegyveresi Zsolt (A kereskedelmi jog egyes 
sajátosságainak továbbélése a monista román polgári 
jogban), Vermes Attila (Fejezetek a kereskedelmi jog 
történetéből, különös tekintettel a biztosítási szerző
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désre), Strihó Krisztina (A merchandising szerződés), 
Juhász Ágnes (A szerződésátruházás mint jogintéz
mény), a II. szekcióban (Polgári jog általános része, 
római jog, dologi jog, családjog, öröklési jog, mun
kajog), Barzó Tímea (A közszerzeményi házassági 
vagyonjogi rendszer múltja és jövője), Nótári Tamás 
(Jogértelmezés és birtokvédelem. A scriptum és a 
voluntas ellentéte Cicero Pro Caecinájában), Valla- 
sek Magdolna (Cselekvőképesség a munkajogban -  a 
fogyatékkal élő személyek munkaképességének kér
dései és szabályozása), Székely János (Öröklés itt és 
ott -  szemelvények az öröklési jog romániai és ma
gyarországi kodifikációjának eredményeiből), Sztra- 
nyiczki Szilárd (A telekkönyi kiigazítási keresetekről 
az új román Polgári törvénykönyv szerint) tartott 
előadást. A konferencia végén a Jogtudományi Inté
zet folyosóján leleplezték Kolosváry Bálint portréját.

• 2 014 . n o v e m b e r  2 6 -á n  folytatták le a Debreceni Egye
tem Állam- és Jogtudományi Karán Balogh Judit egye
temi docens habilitációs eljárását. A magyar nyelvű 
tantermi előadás címe: A magyar magánjog fejlődésé
nek irányai a polgári korban; a magyar nyelvű tudo
mányos előadásé: A hatalommegosztás rendszerének 
kiépülése és garanciái a polgári kori Magyarországon; 
az idegen nyelvű előadásé: Ausbildung und Garantien 
der Gewaltentrennung in Ungarn im XIX. Jahrhundert. 
A Jelölt teljesítményét a habilitációs bizottság (tagjai: 
Balogh Elemér egyetemi tanár, Kajtár István egyetemi 
tanár, Máthé Gábor emeritus professzor és Mezey Bar
na egyetemi tanár) summa cum laude minősítéssel ér
tékelte.

• 2 014 . n o v e m b e r  2 7 -2 8 -á n , a Szegedi Akadémiai Bi
zottság Székházának Dísztermében, Három szegedi 
jogtörténész címmel nemzetközi konferenciát rendezett 
a Szegedi Tudományegyetem két jogtörténeti tanszéke, 
az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar Jogtör
téneti Tanszék, valamint az MTA Szegedi Akadémiai 
Bizottság Jogtudományi Albizottsága. A konferencia 
keretében a korábbi Jogtörténeti Tanszék három pro
fesszora: Iványi Béla (1878-1964) halálának 50., Bónis 
György (1914-1985) születésének 100. és Both Ödön 
(1924-1985) születésének 90. évfordulója alkalmá
ból emlékeztek meg előadásaikban a hazai jogtörténé
szek. A konferencia másik apropóját Werbőczy István 
Tripartitumának 500 évfordulója jelentette. A tanács
kozást a SZTE rektora, Prof. Dr. Szabó Gábor akadé
mikus és a jogi kar tudományos dékánhelyettese, Prof. 
Dr. Jakab Éva nyitotta meg. Az ünnepi köszöntőt Prof. 
Balogh Elemér, az Európai Jogtörténeti Tanszék veze
tője, a zárszót és a befejező előadást Prof. Dr. Homo
ki-Nagy Mária tartotta Both Ödönre, a mesterre emlé
kezve. A német jogtörténészek közül előadást tartottak: 
Prof. Dr. Gernot Kocher (Das Tripartitum im Spiegel 
der europaischen rechtlichen Bildtradition), Prof. Dr. 
Heiner Lück (Der mythische Gesetzgeber: eine Au- 
toritat zur Legitimation von Rechtsaufzeichnung und 
Rechtssetzung im Mittelalter), Prof. Dr. Wieland Carls

(Gelehrtensprache, Nationalsprache, Fremdsprache. 
Überlegungen zur Sprache mittelalterlicher bis früh- 
neuzeitlicher Rechtstexte), Prof. Dr. Heinz Holzhauer 
(Ebenbürtigkeit und Mesalliance), Prof. Dr. Bernd Kan- 
nowski (Mannpreis und Strafrecht nach dem Triparti- 
tum) és Prof. Dr. Frank Eichler (Die altesten Rechts- 
bücher Englands). (Az utóbbi professzor előadásának 
összefoglalóját távolléte miatt Prof. Dr. Balogh Elemér 
olvasta fel.) A magyar jogtörténészek közül előadást 
tartott Dr. Béli Gábor (PTE, két referátummal -  A kö
zépkori magyar jog forrásai Bónis György munkássága 
alapján / Dologi jogi alapintézmények a Hármaskönyv
ben), Prof. Dr. Szabó Béla (DE -  Béla Iványi, als Pro- 
fessor der Universitat Debrecen [1914-1927]), Prof. Dr. 
Dr. h.c Ruszoly József (SZTE -  A szegedi professzori 
hagyatékok sorsa), Prof. Dr. Blazovich László (SZTE 
-  Die Quellen des stadtischen Rechts im Tripartitum), 
Dr. Bónis Péter (KRE -  Werbőczy Tripartituma és a ius 
commune. Ami egy konferencia-előadásból kimaradt), 
Dr. Gedeon Magdolna (ME -  Die Rechte des Königs 
am Gebiet des Bergbaus im Spiegel des Tripartitums), 
Dr. Kisteleki Károly (NKE -  A Bónis-tanítvány: Nagy- 
né Szegvári Katalin), Andrássy Dorottya (PPKE -  Wer
bőczy Tripartitumának hatása a horvát jogfejlődésre és 
a modern-kori jogi oktatásra), Dr. Völgy esi Levente 
(ELTE -  Jogelméleti és etikai tanítás Werbőczy István 
Hármaskönyvének Előbeszédében), Dr. Peres Zsu
zsanna (NKE -  A királyi adomány a Hármaskönyv és a 
praxis alapján), Dr. Bató Szilvia (SZTE -  Ein Element 
der Feuerbach-Rezeption in Ungarn: culpa dolo deter- 
minata vor 1848), Korsósné Dr. Delacasse Krisztina 
(PTE -  Csalárdság a Hármaskönyvben), dr. László Ba
lázs (PTE -  A hűtlenség intézménye a Hármaskönyv
ben), Dr. Herger Cs. Eszter (PTE -  Ehepakte unter 
Bauern und Bürgern im Komitat Baranya nach 1848), 
Prof. Dr. Szabó István (PPKE -  Die Rolle des Gewohn- 
heitsrechts in dem ungarischen öffentlichen Recht nach 
1848), Dr. Nagy Janka Teodóra (PTE -  Bónis György 
és a magyar népi jogéletkutatás), Prof. Dr. Földi András 
(ELTE -  Összehasonlító jogtörténeti észrevételek az új 
Polgári Törvénykönyvről) és Dr. Koncz Ibolya Katalin 
(ME -  Interpretationen über Werbőczy am Anfang des 
20. Jahrhunderts in Ungarn).

• 2 014 . d e c e m b e r  1 2 -én , a Nemzeti Közszolgálati Egye
tem Közigazgatás-tudományi Karának Dékáni tárgya
lótermében tartotta éves könyvbemutatóját a kar Ál
lam- és Társadalomelméleti Intézete. Hollán Miklós 
A korrupciós bűncselekmények az új Büntetőkódexben 
című könyvét Kiss Anna, az OKRI munkatársa, az Ál
lam- és Közigazgatás-történeti Tanszék munkatársai -  
Máthé Gábor, Horváth Attila, Barna Attila és Tóth Zol
tán József -  által írt, s Horváth Attila által szerkesztett 
Magyar állam- és jogtörténet című tankönyvet annak 
lektora, Révész T. Mihály, Peres Zsuzsanna A csalá
di hitbizományok megjelenése Magyarországon című 
könyvét Béli Gábor tanszékvezető egyetemi docens 
(PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék), Dr. Mandák Fanni Az 
olasz politikai rendszer prezidencializációjának intéz-
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ményesülése a végrehajtó hatalom szintjén című jegy
zetét Nuber István (PTE BTK) mutatta be és méltatta.

• 2 014 . d e c e m b e r  1 3 -á n , Budapesten, 86 éves korában 
elhunyt R. Várkonyi Ágnes (Ruttkay Kálmánné), Szé- 
chenyi-díjas történész, az ELTE BTK egyetemi tanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 17-18. 
századi történelmünk egyik legismertebb és legkivá
lóbb kutatója és tanára, tudományos életünk meghatá
rozó, példaadó, szemléletformáló személyisége volt. 
Kutatási területe elsősorban a Rákóczi-szabadságharc, 
a Zrínyi-mozgalom, a Habsburg-berendezkedés, a tör
téneti ikonológia és a történeti ökológia, a történetírás 
története volt.

R. Várkonyi Ágnes

• 2 014 . d e c e m b e r  1 9 -én , a Magyar Nemzeti Levéltár Or
szágos Levéltára Lovagtermében mutatták be az MTA- 
ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport, valamint 
az MTA-HIM-SZTE-MNL OL Magyar Medievisz- 
tikai Kutatócsoport tagjainak 2013-ban és 2014-ben 
megjelent köteteit, köztük jogtörténeti forrásmunkákat 
és feldolgozásokat. Janus Pannonius fennmaradt mű
veinek II. kötetét és Nicasius Ellebodius: In Aristotelis 
librum de Poetica Paraphrasis et Notae című kiad-

________ Jűg
löíténeti sze m le '— /

ványt Szentmártoni Szabó Géza (ELTE BTK), a Le- 
xicon LatinitatisMedii Aevi Hungariae első pótkötetét 
és Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi 
működésének oklevéltára IV  (1500-1526) (A Győri 
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, fel
dolgozások 19. Győr, 2013) című forráskiadványát 
Tringli István (MTA BTK t Ti), Szőcs Tibor: A nádo
ri intézmény korai története 1000-1342 (Subsidia ad 
historiam medii aevi Hungariae inquirendam 5.) című 
kötetet Zsoldos Attila (MTA BTK TtI), a Diplomata- 
rium comitum terrestrium Crisiensium (1274-1439) 
(Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inqui
rendam 6. Budapest-Zagreb, 2014), az Anjou-kori ok
levéltár XXX (1346) (Budapest-Szeged, 2014) című 
forráskiadványokat Sebők Ferenc (SZTE BTK), C. 
Tóth Norbert-Lakatos Bálint-Mikó Gábor: A pozsonyi 
prépost és a káptalan viszálya (1421-1425). A szentszé
ki bíráskodás Magyarországon -  a pozsonyi káptalan 
szervezete és működése a X V  század elején (Subsidia 
ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 3. Bu
dapest, 2014) című kötetét Skorka Renáta (MTA BTK 
TTI) mutatta be.

2 014 . d e c e m b e r  1 9 -én , az ELTE ÁJK Aula Magná- 
jában, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kar Büntető Anyagi Eljárási és 
Végrehajtási Jogi Tanszéke és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudomány Kara Büntetőjo
gi Tanszéke szervezésében Györgyi Kálmán professzor 
tiszteletére ünnepi konferenciát rendeztek. Dr. Mezey 
Barna egyetemi tanár, az ELTE rektora és Király Tibor 
akadémikus, professor emeritus köszöntője után Ko- 
rinek László akadémikus, egyetemi tanár (PTE ÁJK
-  A hatalommegosztás elvének érvényesülése rendőri 
vonatkozásban), Kónya István, a Kúria elnökhelyette
se (A Kúria szerepe az egységes bírói jogalkalmazói 
gyakorlat kialakításában), Polt Péter legfőbb ügyész 
(Az európai ügyész), Görgényi Ilona egyetemi tanár 
(ME ÁJK -  A restoratív büntetőjog új irányai), Bánáti 
János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke (Gyorsítás, 
hatékonyság versus garanciák), Belovics Ervin egye
temi tanár (PPKE JÁK -  Egység, többség, halmazat), 
Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE ÁJK -  A felté
teles szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt élet
fogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kötelező ke
gyelmi eljárásának szabályozása a 2014. évi LXXII. 
törvényben, figyelemmel az Emberi Jogok Európai 
Bírósága joggyakorlatára), Hack Péter egyetemi do
cens (ELTE ÁJK -  Gondolatok a XX. századi ügyész
ségről), Busch Béla egyetemi docens (ELTE ÁJK
-  Az idő a büntetőjogban), Gellér Balázs egyetemi ta
nár (ELTE ÁJK -  A mulasztás okozatosságának talál
kozása a hivatali gondossági kötelemmel) tartott elő
adást. Zárszót Király Miklós, az ELTE ÁJK dékánja 
mondott.
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