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levéltári kutatása eredményeit ismertette a kutatószeminá
rium résztvevői és az érdeklődők előtt. Egy székesfehér
vári közjegyző fennmaradt iratai között az 1875-1877.
évekből 121 házassági szerződést talált, melyek alapján
azt a következtetést vonta le, hogy a házassági szerző
dés - elsősorban a német kisebbség körében - népszerű
jogintézménynek számított a Monarchia korabeli Székes
fehérváron a fenti időszakban. A három előadásból kivi
láglott, hogy a vagyonjog területén jelentős különbség van
az osztrák és a magyar hatályos jogi szabályozás között:
az első a vagyonelkülönítési rendszert törvényes vagyon
jogi rendszerként, a második ezzel szemben szerződéses
rendszerként ismeri, míg törvényes rendszere a vagyon
közösség.
A kutatószeminárium harmadik témakörét a házasság
megszűnése képezte. Először Doris Mayr és Horváth
Máté áttekintést adott a házasság megszűnésének esetei
ről, majd részletesen szóltak az ágytól és asztaltól törté
nő elválasztás (separatio a thoro et mensa) intézményéről,
mely hazánk szekularizált házassági jogában már elve
szítette a jelentőségét. Ezek után Doris Mayr és Csillag
Eszter joghallgatók az érvénytelenségi okokról beszéltek,
majd Melanie Leitner joghallgató és Herger Csabáné a
bontójog történeti alakulásának lépcsőfokait mutatta be
Ausztriában, illetve itthon a felekezeti jogok korszakától
kezdődően a hatályos jogi szabályozásig.
A kutatószeminárium méltó lezárásaként a Pécsi Já
rásbíróságon tettek látogatást a résztvevők, ahol elméleti
tudásukat a gyakorlati tapasztalatok alapján egészíthették
ki. A kerekasztal-beszélgetést Hajdu István, a Pécsi Járás
bíróság elnöke vezette, aki az épület rövid bemutatása
után az osztrák vendégek érdeklődésére bepillantást adott
a magyar bíróképzés rendszerébe. A családjogi ügyek
kel foglalkozó bírák készségesen válaszoltak a feltett
kérdésekre, véleményüket statisztikai adatokkal is alátá
masztva. Elmondták, hogy házasság érvénytelenségének
megállapítása iránti pert a Pécsi Járásbíróságon az elmúlt
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• 2016. július 3-8-án a Honismereti Szövetség 44. al
kalommal szervezte meg az Országos Honismereti
Akadémiát, ezúttal Makó városában. A konferenci
án Balogh Elemér az SZTE Európai Jogtörténeti Tan
székének vezetője és egyetemi tanára „Magyarország
komp-ország” címmel tartott előadást, míg Antal Ta
más, a tanszék egyetemi docense a II. világháború utá
ni közigazgatás és társadalom alakulását tekintette át a
fordulatig.
• 2016. augusztus 26-án Trócsányi László igazságügyi
miniszter Áder János, Magyarország Köztársasági El-
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húsz esztendőben nem indítottak. Házastársi tartás iránti
igénnyel rendszerint bontóperben találkoznak, nem pe
dig különélő házastárs igényeként. A kutatószeminárium
résztvevőit különösen érdekelte, mit jelent a gyakorlatban
a „gyermek érdekének” figyelembevétele, mekkora szere
pet játszik ennek során a gyermek testi, értelmi és erköl
csi fejlődése, a gyermekpszichológus, illetve a szakértő
szakvéleménye, és - amennyiben a gyermek a 14. életévét
betöltötte - saját véleménye. A házasság felbontásának
okai mögött a tapasztalat szerint házassági konfliktusként
leggyakrabban a munkanélküliség, az alkoholfüggőség, a
drogfüggőség, a hűtlenség, az eladósodás, míg a vegyes
házasságok esetében a vallási, kulturális különbségek
húzódnak meg. A Pécsi Járásbíróság rendkívül eredmé
nyesen alkalmazza többek között családi konfliktusok
kezelésére, rendezésére a közvetítői eljárás (mediáció) in
tézményét, melynek keretében a házastársak sérelmeinek,
konfliktusainak feldolgozásában szakképzett mediátorok
nyújtanak segítséget.
A beszámoló készítői a kutatószeminárium aktív
résztvevői voltak. Az alapos előkészítést és felkészülést
igénylő szakmai program alapján az a vélemény alakult
ki bennük, hogy az osztrák és a magyar házassági jog el
térő szabályozásából adódó különbségek ismertetésével
és megvitatásával, a közös pontok kimutatásával minden
résztvevő gazdagodott, és így eredményesen zárhatták le a
projekt első szakaszát, amely 2017 márciusában Grazban
folytatódik.
Dávid Gabriella - Rékasiné Adamkó Adrienn
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nöke megbízásából, államalapító Szent István király
ünnepe alkalmából kitüntetéseket és szakmai elisme
réseket adott át Budapesten, amelynek keretében Dr.
Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar
Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi ta
nára a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben
részesült.
• 2016. augusztus 22-27. között tartotta meg a Nem
zetközi Magyarságtudományi Társaság az első magyar
egyetem megalapítását is ünneplő Pécsi Tudomány
egyetemmel közös szervezésben a VIII. nemzetközi
hungarológiai kongresszust. Ebben az esztendőben két
szimpóziumon is érdekeltek voltak jogtörténészek: a
Béli Gábor és Andrássy György által elnökölt „A nyel
vi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarorszá-
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gon” témát tárgyaló és a Nagy Janka Teodóra és Mezey
Barna társelnökölte „Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet”
című tanácskozásokon. Augusztus 23-án az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtör
téneti Tanszékéről Szádeczky-Kardoss Irma „A hétma
gyar vérszerződés tradicionális szimbolikája” és Mezey
Barna „A magyar börtönügyi (büntetés-végrehajtási)
szakterminológia kialakulása” címmel, augusztus 24én Bódiné Beliznai Kinga „A főispáni beiktatás díszes
külsőségei”, Völgyesi Levente „A valláserkölcs és a
jog határterületének néprajza”, valamint Mezey Barna
„Szankciók és végrehajtók a jogszokások világában”
címmel tartottak előadást.
• 2016. szeptember 5-én a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Kara ünnepi tanévnyitó tanács
ülését tartotta, amelynek alkalmával dr. Béli Gábor tar
tott előadást „A jogtanítás kezdetei Magyarországon: az
első jogi tankönyv” címmel.
• 2016. szeptember 8-án a Pázmány Péter Katolikus Tu
dományegyetem közössége Pro Universitate oklevéllel
tüntette ki Mezey Barnát. Az egyetem közössége az ok
levelet „Mezey Barna professzornak, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem rektorának, a magyar jogtörténet
kiemelkedő művelőjének adományozza”. A méltatás
folytatásában ez olvasható: „ezzel köszönetet mondunk
neki és elismerjük az egyetemeink közötti kapcsolatok
építésében végzett egyedülálló és fáradhatatlan mun
káját, és őt példaképként állítjuk az universitas minden
tagja elé.”
• 2016. szeptember 9-én az ELTE Ünnepi Tanévnyitó
Szenátusi Ülésén Máthé Gábor „Mária Terézia Emlék
érem arany fokozata” elismerésben részesült.
• 2016. szeptember 16-án került megrendezésre az Or
szágos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia
Szladits Károly termében a „Bírósági történelem és ha
gyományápolás” című műhelybeszélgetés. Handó Tünde
megnyitóját követően Révész T. Mihály és Mezey Barna
„A bíróságtörténeti hagyományok feltárásának és köz
vetítésének az OBH által történő fejlesztésének irányai”,
Stipta István a program névadójának, Ráth Györgynek
életútj áról, Virág Zsolt „Értékmegőrzés - a tárgyi kultúra
bemutatásának lehetőségei”; Sarussi-Kiss Béla „A bíró
ságok történetéről fennmaradt levéltári forrásanyagok”;
Antal Tamás, Bódiné Beliznai Kinga, Papp László,
Megyeri-Pálffi Zoltán „A bíróságtörténeti kutatások ta
pasztalatai”; Nagy Péter „Hagyományápolás a XXI.
századi bírósági szervezetben” címmel tartott előadást.
• 2016. szeptember 19-20-án a krakkói Jagiellonian
University által „Constitutional History 2000-2015:
New Research, New Ideas, New Perspectives” címmel
szervezett konferencián dr. Varga Norbert, a Szegedi
Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszékének
egyetemi docense angol nyelven ismertette a magyar
alkotmánytörténeti kutatások elmúlt 15 évét.

• 2016. szeptember 29-én a MNL Veszprém Megyei Le
véltára által szervezett „Az 1916. évi Erdélyrészi román
betörés” című konferencia Kelemen Roland a Széche
nyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszékének egyetemi
tanársegédje az „Alapjogok korlátozása Magyarorszá
gon a dualizmus idején - Különös tekintettel az első
világháborús kivételes hatalmi szabályozásra” címmel
tartott előadást.
• 2016. szeptember 30-án a PTE Állam- és Jogtudo
mányi Karán ünnepséggel köszöntötték Kajtár István
professor emeritust 65. születésnapja alkalmából. Béli
Gábor, a Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi
docense üdvözölte az összegyűlteket, és elsőként Kecs
kés László dékánnak adta át a szót. A dékáni köszöntést
követően laudációt mondott Révész T. Mihály, és Markus Steppan, a grazi Karl-Franzens-Universitat egye
temi tanára köszöntötte Kajtár Istvánt. A Jogtörténeti
Tanszék munkatársai, Korsósné Delacasse Krisztina és
Herger Csabáné adták át az Utjuris ordo exigit címmel
megjelent kötetet az ünnepeltnek.
• 2016. szeptember 30-án a Kutatók éjszakája esemény
sorozat alkalmából a Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke „Bírák
talárban, császárok bíborban, állatok rabruhában” cím
mel jogi kultúrtörténeti vetélkedőt szervezett Korsósné
Delacasse Krisztina és Nagy Noémi vezetésével. Ezt
követően pedig Béli Gábor „A régi magyar jog emlékei
- oklevelek és jogkönyvek testközelből”, László Balázs
„A komisz, a bicskás és a királyi főügyész - a Leveldi
Kozmák hivatali és civil élete” és Pásti Laura „A ma
gam útját jártam - Koncepciós per vagy önbeteljesítő
jóslat?” címmel tartottak előadást.
• 2016. október 5-én a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész
és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján Em
lékezés és Emlékezet II. címmel konferenciát rendez
tek. Földváryné Kiss Réka „Ügyészek a tűzvonalban”,
Zinner Tibor „Bírák a tűzvonalban” Mikó Zsuzsan
na „»A bűnös vidék.« Az 1956-os forradalmat követő
megyei bírósági eljárások elemzése”, M. Kiss Sándor
„Sokarcú ’56 - portrék a forradalomból” címmel tartott
előadást. A rendezvényen Mezey Barna elnökletével és
Kahler Frigyes, Bódiné Beliznai Kinga, Nagy Miklós
részvételével sor került a Bírói arcélek ’56 kerekasztal-beszélgetésre.
• 2016. október 5-én a Néprajzi Múzeumban bemutatták
Bódiné Beliznai Kinga 120 éves az Igazságügyi Palota
című könyvét, amelyben az író az Igazságügyi Palota
építésének előzményeit, az épület jellegzetességeit tárja
fel, és emléket állít annak a bírói karnak és segédsze
mélyzetnek, akik a millennium évében a legfőbb ítélke
ző fórumon működtek.
• 2016. október 5-én ünnepelte az Országos Kriminoló
giai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-
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és Államtudományi Kara Vokó György professzor 70.
születésnapját. A Sapiens in sapientia címet viselő ün
nepi kötet, melyet Barabás A. Tünde és Belovics Ervin
szerkesztett, több jogtörténeti értekezés mellett tartal
mazza Mezey Barna tanulmányát is „Adalékok a bünte
tés-végrehajtás szereplőinek történetéhez” címmel.
• 2016. október 20-án az Eperjesi Egyetem „Doctor Honoris Causa” címet adományozott Mezey Barnának a
tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében ját
szott szerepének elismeréseként. Az ELTE delegáció
jának tagjai Izsák Lajos, Sipos Lajos, Képessy Imre és
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán voltak. Mezey Barna dísz
doktori előadásában az egyetemek jelenével és jövőjé
vel foglalkozott.
• 2016. november 17-én a Magyar Tudomány Napja ke
retében az MTA IX. Osztály Jogtörténeti Albizottsága
„Állam- és jogtudomány jogtörténet nélkül?” címmel
tudományos ülést szervezett a Magyar Tudományos
Akadémián. A vitaülés moderátora Máthé Gábor volt,
amelyen Balogh Elemér „Büntetőjogtörténeti dogmati
kai alapkérdések”; Szabó Béla „Jogtörténet - kultúrtör
ténet”; Mezey Barna „Börtönügy a jogtörténet tükrében
(európai adaptációk, modellek)”; Szabó István „Alap
törvény és jogtörténet”; Horváth Attila „A hatalomkon
centráció államának jogtörténeti kutatási témái”; Stipta
István „Jelenkori jogtörténet-tudomány”; Földi András
„Általános, egyetemes vagy összehasonlító jogtörté
net?” címmel tartott előadást.
• 2016. november 22-én Károli Gáspár Református
Egyetem 100 éves az iszlámtörvény címmel szervezett
előadást. Pap András László „A vallásszabadság alkot
mányos dimenziói”; Stipta István „Az iszlám vallás
hazai elismeréséről szóló 1916. évi XVII. tc. létrejöt
te és jogdogmatikai elemzése”; Bolek Zoltán „Bosznia
okkupálásától az Iszlám törvény elfogadásáig, avagy a
modern kori Iszlám története a Monarchiában”; Sulok
Zoltán Szabolcs „Saria: tévhit és valóság”; Koltay And
rás „Blaszfémia és szólásszabadság Európában - az
iszlám szemszögéből”; Fazekas Csaba „Iszlám-kép és
történettanítás Magyarországon”; Nagy Péter „Erdély
jogtörténete és az iszlám vallás”; Köbel Szilvia „Az isz
lám és a pártállam - állambiztonsági iratok tükrében”;
Fedor Tibor „A magyarországi muszlim közösségek
státusa a hatályos egyházügyi törvény szerint”; Páger
Anna „A muszlim vallási kisebbség elismerése Olasz
országban”; Szilágyi Emese „Nem tréfadolog - Karika
túra-ügyek a strasbourgi mérlegen” címmel tartott elő
adást.
„Pillanatképek a 20. század magyar közigazgatásának
történetéből 1918-1946” címmel rendezett tudomá
nyos tanácskozást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
a jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés
program keretében. A jogtörténészek közül előadott a
konferencián Pálvölgyi Balázs „A magyar migrációs
politika átalakulása a 20. század első negyedében”;
Barna Attila „Az állam büntetőjogi védelmének válto-
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zásai Magyarországon, az első világháború kitörésétől
1945-ig”; Peres Zsuzsanna „Az 1939. évi II. törvény
cikk és következményei”; Szabó István „Koronázás és
trónfosztás, 1916-1921”; Homoki Nagy Mária „Alkot
mányos jogfejlődés a Trianon utáni Magyarországon”;
Nagy Janka Teodóra „A szociális igazgatás komplex ér
telmezése a két világháború között”; és Horváth Attila
„Az 1946. évi VII. törvénycikk a demokratikus állam
rend és köztársaság büntetőjogi védelméről” címmel.
Az „Államforma és államfői hatalom” elnevezésű szek
ciót Máthé Gábor professzor emeritus elnökölte.
2016. november 21-én a Magyar Tudományos Akadé
mián az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Bün
tetés-végrehajtási Jogi Albizottsága és a Magyar Bör
tönügyi Társaság tudománynapi konferenciát tartott.
A tanácskozáson Palló József, Polt Péter, Somogyvári
Mihály, Tóth Tamás és Vókó György mellett előadást
tartott Mezey Barna „A magyar büntetés-végrehajtás
irányváltásai a 20. században” címmel.
2016. november 23-24-én Szegeden került megren
dezésre a „Fogadd a koronát...” Ünnep és válság, ha
gyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és
jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartá
sa körül című tudományos konferencia az SZTE BTK
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTASZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az SZTE Magyar
Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke,
az MTA SZAB Jogi Szakbizottsága, az Országos Rab
biképző - Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egye
sület szervezésében, a Szegedért Alapítvány támogatá
sával. A megnyitóra a Szegedi Városháza Dísztermében
került sor, amelyen a konferencia fővédnöke, Habsburg
György nevében felesége, Habsburg Eilika főhercegné,
Szeged városa nevében Kozma József az SZTE nevé
ben pedig Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes és
osztrák tiszteletbeli konzul köszöntötte a vendégeket.
A plenáris ülésen Barna Gábor elnökletével Landgraf
Ildikó „»Vívjon ki békét győzelmes karod«. IV. Károly
és az utolsó koronázás emléke a magyar populáris ol
vasmányokban és hatásuk a szóbeli hagyományokra”;
Marjanucz László „IV. Károly trónra lépésének nem
zetközi visszhangja”; Rosselli, Alessandro „The Coronation of Habsburg’ Charles (1916) in some Exemples
of Contemporary Italian Press” Gerő András „Meghalt
a király, éljen a király! Múltpercepció és jövőkép Ma
gyarországon az 1916-os trónváltozáskor”; Szabó Ist
ván „Történeti alkotmányunk és az 1921-es trónfosztó
törvény” címmel tartott előadást. A koronázás alkot
mány- és jogtörténeti kérdéseit tárgyaló szekció elnöke
Szabó István és Homoki-Nagy Mária voltak, ahol Mezey Barna „Király és fejedelem - eltérő hatalmi legiti
mációk”; Beke-Martos Judit - Képessy Imre „Koroná
zás a világháború árnyékában - IV. Károly trónra lépése
mint az alkotmányos rend fenntartásának elengedhetet
len mozzanata”; Antal Tamás „Szilágyi Dezső nézetei
a királyról és az alkotmányos kormányzásról”; Koncz
Ibolya Katalin „Az utolsó magyar királyné közjogi jo 
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gai és kötelezettségei”; Képes György „A magyar ki
rályok tiszteleti jogai, különös tekintettel a címeikre”;
Petrasovszky Anna „A király egyházkormányzati ideo
lógiai megalapozása a 18-19. században”; Bató Szilvia:
„».. .bűntett alanyát nem képezheti...« A király jogállá
sának büntetőjogi vonatkozásai a régi magyar büntető
jogban”; Gedeon Magdolna „A királyi ércmonopólium
Magyarországon”; Varga Norbert „Közjogi vita a ma
gyar király állampolgársága körül” és Balogh Elemér
„A »király« az Alkotmánybíróság határozataiban” cím
mel tartott előadást.
• 2016. november 25-én a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Történettudományi Intézete, az egyetem Öszszehasonlító Civilizációtörténeti Kutatócsoportja és a
Történelmiregény-írók Társasága tudományos konfe
renciát szervezett annak megvizsgálása céljából, hogy a
történettudománnyal szakmai szempontból foglalkozó
történészek hogyan látják a történelmi regény szerepét
akár a tudás átadása, akár a múlt tudatosítása, akár a kö
zösségi identitás formálása szempontjából. A rendezvé
nyen előadott Gyáni Gábor, Botos Máté, Pintér Károly,
Bán János és Mezey Barna.
• 2016. november 30-án a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának tanácstermében ke
rült megrendezésre Legeza Dénes „Egyszer minden
korra és örökáron. ” A szerzői jog forgalomképessége
Magyarországon a reformkortól 1952-ig című doktori
disszertációjának munkahelyi vitájára. A doktorjelölt
téziseinek ismertetését követően Faludi Gábor és Herger Csabáné ismertette opponensi véleményét, amely
szerint a dolgozatot a nyilvános védésre alkalmasnak
találták.
• 2016. december 1-2-án a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara Horváth Barna szüle
tésének 120. évfordulója alkalmából emlékkonferen
ciát szervezett, amely jogelméleti témájú tudományos
ülésen Homoki-Nagy Mária „A magánjogi szerződési
rendszer és a jó erkölcs fogalma. Tűnődések Horváth
Barna. Az erkölcsi norma természete c. munkája alap
ján” címmel tartott előadást.
• 2016. december 6-án az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Karán tartotta Völgyesi Levente a habilitációs elő
adásait. A szakmai bírálóbizottság tagjai Hamza Gábor,
Homoki Nagy Mária, Stipta István, Mezős Tamás és
Imre Miklós voltak. A joghallgatóknak tartott tantermi
előadáson a polgári korszak önkormányzatai kerültek
bemutatásra 1848 és 1950 közötti időszakból. A tudo-

mányos előadás a habilitációs dolgozathoz kapcsoló
dóan a műemlékvédelem és az építészet jogi szabályo
zásának modernkori történetét tárgyalta, kiemelve az
egységes jogalkotás és szervezetépítés dilemmáit.
2016. december 7-én Selye János Egyetemen „Nagy
szombattól Budapestig - egy magyar egyetem történe
te” címmel tartott előadást Mezey Barna.
2016. december 15-én a magyar bírósági szervezet tör
ténetéről szervezett konferenciát az Országos Bírósági
Hivatal, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerhes
sék a bírósági szervezet múltját, évszázados történel
mét. A Magyar Néprajzi Múzeum (az egykori Curia)
épületébe hirdetett konferencia a hazai jogtörténészek
eddig szinte példátlan együttműködése keretében zaj
lott, melyen részt vettek valamennyi joghistorikus mű
hely kutatói, oktatói. A Révész T. Mihály elnökletével
zajló plenáris ülésen Máthé Gábor és Mezey Barna
előadását hallhatták az érdeklődők. A szekcióüléseken
Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Antal Tamás
és Barna Attila előadásait tűzték napirendre. A plenáris
ülés levezető elnöke Révész T. Mihály és Handó Tün
de volt. A megnyitón Stipta István „Bíróságtörténet a
jogtudomány tükrében”; Mezey Barna „Bírósági szer
vezet 1723-tól 1872-ig”; Máthé Gábor „A polgári kor
szak bírósági rendszere”; Révész Béla „Változások a
bírósági rendszerben 1945 és 1989 között” és Kengyel
Miklós „A jelenkori bírósági rendszer történeti értékei”
címmel tartott előadást. Ezt követően az 1. szekcióban
Homoki-Nagy Mária elnökletével Béli Gábor „Várme
gyei nemesi bíráskodás szervezete 1723-ig”; Balogh
Judit „A modern felsőbíráskodás szervezeti kérdései
Debrecenben”; Homoki-Nagy Mária „A polgári kori
bírósági szervezet alapjainak megteremtése Csongrád
megyében”; Antal Tamás „Az esküdtszék fogadtatása
a Bűnvádi perrendtartás országgyűlési vitájában”; Bódiné Beliznai Kinga „120 éves az Igazságügyi Palota”;
Megyeri-Pálffi Zoltán „Az igazságügyi szervezet a fizi
kai valóságban: a Kúria épülete” és Nagy Péter „A ha
zai bíróság-történet szakirodalmáról” címmel adott elő.
A 2. szekció elnöke Balogh Elemér volt, ahol Szabó
Béla „Az erdélyi szászok bíráskodási szervezete a ko
rai újkorig”; Balogh Elemér „Az egyházi bíráskodás
európai modelljei a középkorban”; Barna Attila „Ren
des és rendkívüli bíróságok a hűtlenségi perek perjogi
szabályozásában és ítélkezésében”; Koncz Ibolya Kata
lin „A magyar hatásköri bíróság”; Papp László „A sza
badalmi bíráskodás szervezeti kérdései”; Szabó István
„Kartellbíróság (1931)” és Horváth Attila „A magyar
diktatúra bírósági rendszere” címmel tartott előadást.
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