
• 2020. január 24-én a Győri Ítélőtábla 1891 és 1951 
közötti működését követő újraalapításának 15 éves 
évfordulója alkalmából ünnepi tudományos konfe
renciát szerveztek, ahol Mezey Barna tanszékvezető, 
egyetemi tanár (ELTE ÁJK) A modern bírói hivatás 
megszületése az 1869. évi IV  tc. tükrében címmel tar
tott előadást.
A konferenciát Széplaki László, a Győri Ítélőtábla el
nöke nyitotta meg, és Senyei György Barna, az Or
szágos Bírósági Hivatal elnöke köszöntötte a meg
jelenteket. Előadást tartott még Sulyok Tamás, az 
Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter kúriai elnök, 
Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK) és Barna Attila tanszékvezető, egyetemi docens 
(SZE ÁJK). A konferencián került bemutatásra a Győ
ri Királyi ítélőtábla XIX. század végi és XX. század 
eleji ítélkezéséről megjelent tanulmánykötet is.

• 2020. február 10-én a Kúria évnyitó teljes ülésén 
került sor A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. 
évi IV. törvénycikk megalkotásának 150. évforduló
ja  című kötet bemutatására. A könyvet Döme Atti
la kúriai bíró, a Polgári Kollégium mb. tanácselnöke 
méltatta. Kiemelte, hogy a közigazgatás és az igaz
ságszolgáltatás szétválasztását, valamint a bírói füg
getlenséget deklaráló törvényre emlékező kötet, nem 
pusztán a konferencián elhangzott előadások bővített 
és szerkesztett írásos gyűjteménye, hanem a szerzők 
esetenként a 150. évfordulóhoz szorosan kötődő új té
mákat is feldolgoztak.
Az ünnepi kötetben olvasható Máthé Gábor professor 
emeritus (NKE ÁNTK) A bírói hatalom gyakorlásá
ról -  az 1869. évi IV  törvény megalkotása, Bódiné 
Beliznai Kinga PhD, egyetemi docens (ELTE ÁJK) 
A bírói felelősség szabályozása a kiegyezést követő 
években, Béli Gábor PhD tanszékvezető, egyetemi 
docens (PTE ÁJK) a Bírói hatalom az 1869. évi IV. 
törvénycikk megszületése előtt, továbbá Barna Atti
la PhD tanszékvezető, egyetemi docens (SZE ÁJK) 
Messzeható gyökeres reform -  a bírói hatalom gya
korlásáról szóló törvény vitája az országgyűlésben 
(1869) című tanulmánya. A kötetben helyet kapott 
még Marosi Ildikó alkotmánybíró, Patyi András kú
riai tanácselnök, Osztovits András kúriai bíró, Koltay 
András rektor (NKE), valamint Tóth András, a Gaz
dasági Versenyhivatal elnökhelyettesének írása.
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• 2020. március 4-én az ELTE ÁJK Habilitációs Bi
zottságának előterjesztése alapján az ELTE Egyetemi 
Habilitációs Bizottsága elismerte Képes György ad
junktus (ELTE ÁJK) a Debreceni Egyetemen 2019- 
ben szerzett habilitált doktori címét.

• 2020. március 6-án a PPKE Jog- és Államtudomá
nyi Kara negyedszázados jubileumi tanévének köz
ponti ünnepsége keretében felavatták a jeles római 
jogász és jogtörténész, Zlinszky János alapító dékán 
szobrát. Az ünnepségen jelen volt a hazai római jo
gászok és jogtörténészek nagy része. A szoboravatást 
követő Jog, hagyomány és értékek. Emlékkonferencia 
Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JAK 25. jubileumi 
tanévében című szimpóziumot pedig előadásaikkal is 
megtisztelték. A rendezvényen négy jogtörténeti, há
rom római jogi és egy közjogi szekcióban összesen 42 
előadás hangzott el.

• 2020. március 11-én A médiajog történeti kérdései a 
magyar és az európai fejlődés tükrében címmel tartott 
munkaértekezletet az MTA-ELTE Jogtörténeti Kuta
tócsoportja. Az értekezleten Gosztonyi Gergely PhD 
A magyar médiaszabályozás történeti fejlődése az 
európai szabályozás tükrében, Tatár Attila A tárhely
szolgáltatók uniós szabályozásának hazai implemen
tálása, Zanathy Anna Stuxnet-tól Sweetie-ig: A szá
mítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény magyar 
és nemzetközi implementációjának kérdései, valamint 
Kovács Andrea Az EU irányelvek átültetése: esetta
nulmány az eKer irányelvről címmel tartott előadást 
és számolt be legfrissebb kutatási eredményeiről
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