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laudatio		
szigeti	péter	65.	születésnapja		
alkalmából	

szigeti	péter	—	kollégánk,	barátunk	és	egykori	főnökünk	—	65	éves	lett.	
Természetesen	 nem	 nagyon	 látszik	 rajta.	 Fiatalos	 és	 könnyed,	 mint	
mindig,	szellemileg	friss,	esze	eleven.	az	elmúlt	években	csupán	annyi	
változást	 láttunk	 rajta,	 hogy	 okossága	 most	 már	 igazi	 bölcsességgel	 is	
párosul,	amennyiben	tudását	immár	a	tapasztalat	nyugalmával	használja.	
arisztotelésszel	szólva	—	aki	szerint	a	bölcsesség	a	tudomány	legtökélete-
sebb	formája	—	igazi	tudós	lett.	köszöntjük	őt	itt,	de	úgy,	hogy	elmondjuk	
róla	másoknak	is,	milyen	előzmények	után	lett	igazi	tudós.

Tudományos	 és	 egyetemi	 oktatói	 pályája	 csaknem	 négy	 évtizedre	
tekint	 vissza.	 pályája	 kezdetétől	 —	 állam-	 és	 jogtudományi	 diplomájá-
nak	(1978),	bölcsészettudományi	oklevelének	(1981),	majd	kandidátusi	
fokozatának	(1989)	megszerzése	óta	—	mostanáig	tíz	tudományos	köny-
vet	írt.	az	elsőt	1991-ben,	a	sorban	utolsót	pedig	2011-ben	jelentette	meg,	
s	biztosak	lehetünk	abban,	hogy	a	tizediket	követi	majd	a	tizenegyedik,	
azt	pedig	továbbiak.

pályája	egyenes	ívű:	1997-ben	habilitált,	1999-ben,	illetőleg	2003-ban	
kapott	egyetemi	 tanári	kinevezést,	2002-ben	pedig	az	állam-	és	 jogtu-
domány	akadémiai	doktora	lett.	egyetemi	hallgatók	generációnak	taní-
tott	 jogbölcseletet,	 államelméletet,	 politikatudományt	 és	 alkotmány-	
jogi	ismereteket.	

Tevékenysége	főleg	négy	intézményhez	kötődött,	illetőleg	kötődik:	az	
eötvös	loránd	Tudományegyetemhez,	s	annak	részben	a	jogi,	részben	a	
bölcsészettudományi	karához	(1978–1991,	1990,	ill.	1992–1996),	az	mTa	
politikatudományi	 intézetéhez,	 illetve	 annak	 elődjéhez,	 ahol	 tudomá-
nyos	munkatárs,	főmunkatárs	és	tanácsadó	volt	(1985–1988,	1991–2014),	
a	 rendőrtiszti	 Főiskolához	 és	 utódintézményéhez	 (ahol	 tanszékvezető,	
majd	egyetemi	tanár	volt;	1996–2002,	2002–2014),	a	legbensőségesebben	
és	 legtartósabban	pedig,	 immár	18	éve	folyamatosan,	a	győri	széchenyi	
istván	egyetemhez.	itt	a	jogi	kar	alapító	tagjaként	már	az	ún.	elTe	áJk	
–	sziF	oktatási	 intézetében	 (1998-tól),	majd	az	abból	megszerveződött	
Jog-	és	gazdaságtudományi	karon,	későbbi	és	jelenlegi	elnevezése	szerint	
deák	Ferenc	állam-	és	Jogtudományi	karon	tevékenykedett	mint	egyetemi	
professzor	 (2003-tól),	 a	kar	 tudományos	és	általános	 igazgatóhelyettese	
(2003–2007),	 Jogelméleti	 Tanszékének	 vezetője	 (2001–2016)	 jelenleg	
pedig	mint	az	állam-	és	Jogtudományi	doktori	iskola	vezetője	(2014-től).	
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mindezek	mellett	részt	vett	számos	szakmai	és	közéleti	szervezet	munkájá-
ban:	a	magyar	politikatudományi	Társaságban	és	a	Condorcet	körben	mint	azok		
alapító	 tagja,	 valamint	 az	 mTa	 politikatudományi	 Bizottságában.	 szerkesz-
tette	a	győri	Leviatánt,	s	ma	is	szerkeszti	a	budapesti	Eszmélet című	folyóiratot.	
szakmai	munkája	mellett	2006	és	2010	között	az	országos	választási	Bizottság	
elnöke	volt,	mely	közjogi	tisztség	volt	ugyan,	de	ő	ennek	tapasztalatait	is	hasz-
nosította	tudományos	munkájában.

élénk	 és	 szerteágazó	 kutatói	 munkája	 több	 tudományágra	 is	 kiterjedt:	 a	
politológiára,	 a	 jogbölcseletre,	 az	 államelméletre,	 a	 filozófiára,	 sőt	 a	 magyar	
alkotmányjogra	is.	első	monográfiája	a szervezett kapitalizmus és	a jóléti állam 
fejlődéstörténetét	tekintette	át.	sokat	foglalkozott	a	francia	politika-	és	jogtudo-
mány	egyes	kérdéseivel	is,	s	pályája	során	több	kutatást	végzett	francia	nyelvte-
rületen.	például	párizsban	az	Institut d’Études Politiques-ben (1983)	és	a Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales-ban	 (1988).	 e	 kutatása-
inak	 eredményeként publikált	 írásai	 elsősorban	 a pluralista demokrácia és	 a	
konstitucionalizmus irodalmát	 gazdagították.	 1991-ben,	 ugyancsak	 párizsban	
a	 jogállamiság	 problémájának	 francia	 nyelvű	 irodalmát	 tanulmányozta,	 2004	
nyarán	pedig,	chercheur libre-ként	(szabad	kutatóként),	a	globalizáció	szakiro-
dalmát	tanulmányozta	a	francia	rivéra	legszebb	városában,	a	globális kapitaliz-
must	elemző	könyvéhez	gyűjtve	anyagot.	

a	francia	konstitucionalizmus	mellett	szigeti	péter	a	 jogállamiság elismert	
szakértője.	 már	 az	 1990-es	 években	 nagy	 figyelmet	 fordított	 a	 magyarországi	
alkotmányos	folyamatokra,	ideértve	az	alkotmánybírósági	döntések	elemzését	
is.	számos	írása	az	alkotmányos	jogállamiság	kérdésével	és	az	alkotmányozás	
problémáival	foglalkozik.	ez	irányú	elemzéseit	2000	után	is	folytatta,	amikor	is	
a	magyar	jogrendszer	működését	komplex	módon,	s	számos	tudományág,	ille-
tőleg	tudományterület	nézőpontjából	—	jogelméleti,	alkotmányelméleti,	jogszo-
ciológiai	és	szakjogi	szemszögből	—	elemezte.	 	a	magyar	jogrendszer	2006-os	
állapotát	bemutató	monográfiája	—	jogunk	nagymértékű	változásának	ellenére	
is	—	a	mai	napig	megkerülhetetlen	alapmű	mindazok	számára,	akik	egy	jogrend-
szer	egészét	áttekintő	módon	elemzik.	

a	 magyar	 Tudományos	 művek	 Tárában	 tudományos	 munkásságát	 a	 mai	
napig	217	közleménye	reprezentálja	—	igen	változatos	tudományos	műfajokban:	
vannak	közöttük	kis-	és	nagymonográfiák,	tanulmányok	és	tanulmánykötetek,	
egyetemi	tankönyvek	és	jegyzetek.

a	győri	egyetemen	eltöltött	évtizedei	meghatározó	részét	képezték	és	képezik	
oktatói	és	tudományos	pályafutásának.	két	évtizeden	keresztül	számos	kötelező	
stúdiumot	oktatott,	 ideértve	azok	tananyagának	kimunkálását	 is.	másfél	évti-
zeden	át	tanszéket	vezetett,	12	kari	munkatárs	bevonásával	több	éves	kutatási	
programot	koordinált	és	vezetett,	valamint	több	országos	állam-	és	jogelméleti	
konferenciát	szervezett.
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kollégaként,	barátként,	emberként	és	vezetőként	(hisz	most	már	ez	utóbbi	
ügyben	 is	 nyilatkozhatunk)	 —	 a	 sok	 egyéb	 jó	 tulajdonsága:	 állhatatossága,	
kooperatív	 természete,	 társaira	 és	 a	 tehetséges	 hallgatókra	 való	 odafigyelése,	
beosztottai	 autonóm	 munkájának	 támogatása	 mellett	 —	 mindenekelőtt	 valami	
derűs	és	nyílt	könnyedség	jellemezte	és	jellemzi	őt.	egyfajta	l’esprit gaulois	(gall	
szellem),	ami	annak	 idején	victor	Hugo	gavroche-ának	 is	meghatározó	vonása	
volt.	gavroche	dalának	egyes	strófáit	akár	a	mi	péterünk	is	elénekelhetné	—	termé-
szetesen	(ahogy	mondani	szoktuk)	mutatis mutandis.	e	dalok	márcsak	azért	is	
illenek	hozzá,	mert	az	irodalomtudósok	újabban	azt	állítják:	a	gavroche-i	strófák	a	
francia	forradalommal	kapcsolatos	konzervatív	nézetek	paródiái.	a	barikádokon	
például	ez	az	okos	és	rongyos	utcagyerek-forradalmár	ezt	énekelte:

On est laid à Nanterre, 
C’est la faute à Voltaire, 
Et bête à Palaiseau, 
C’est la faute à Rousseau.

Nanterre-ben mi rút az élet, 
Ez csak Voltaire bűne lehet: 
Hát még milyen rút Palessau, 
Ki az oka? Nyilván Rousseau.

énekelhetné	aztán	ezt	is:
Je ne suis pas notaire, 
C’est la faute à Voltaire, 
Je suis petit oiseau, 
C’est la faute à Rousseau.

Nem lettem én jegyző soha, 
Ennek is Voltaire az oka, 
Madár vagyok, szépen szóló, 
Ki a hibás benne? Rousseau.

személyiségét	azonban	leginkább	ez	a	gavroche-i	strófa	fejezhetné	ki:	
Joie est mon caractère, 
C’est la faute à Voltaire, 
Misère est mon trousseau, 
C’est la faute à Rousseau.

Vidám az én természetem, 
Voltaire-nek a bűne éppen; 
Nyomor az én hátizsákom, 
Rousseaunak a bűne, látom.

végezetül	az	ünnepelt	figyelmébe	ajánlanánk	egy	olyan	bölcsességet	is,	ami	
a	fiatal	gavroche-énál	talán	jobban	illik	mostani	élethelyzetéhez.	aki	65	éves,	
az	bizony	—	hívjuk	fel	már	jó	előre	figyelmedet	—	tizenöt-húsz	év	múlva	elke-
rülhetetlenül	elkezd	öregedni.	ezt	azonban	maurice	Chevalier	nyugalmával	kell	
majd	 fogadni:	 Un âge à l’aise ancienne est la récompense d’un jeune homme 
bien remplie. Au lieu de sa mise tristes perspectives et la mélancolie de la pourri-
ture, cela nous donnerait l’espoir de l’éternelle jeunesse dans un monde meilleur.		
(a	kényelmes	öregkor	a	jól	töltött	ifjúság	jutalma.	nem	szomorúságot	és	búsko-
morságot	hoz,	ami	az	elmúlás	felé	tekint,	hanem	az	örök	fiatalság	reményét	egy	
jobb	világban.)	így	szemlélve,	és	megint	csak	Chevalier-val	szólva,	azt	ajánljuk	
figyelmedbe,	hogy	la vieillesse n’est pas si mal quand on considère les solutions 
de rechange	(az	öregedés	nem	is	olyan	rossz	dolog,	főleg,	ha	figyelembe	vesszük	
az	alternatíváját).	
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ezekkel	 az	 előzetes	 megjegyzésekkel	 először	 is	 azt	 is	 kívánjuk,	 hogy	 öt	
és	tizenöt	év	múlva	—	akkor	már	arany	János	szavaival	—	azt	mondhassuk	el	
neked:	„hetven	év	|	jó,	ha	ép”,	„nyolcvan	év	|	ritka	szép”.	addig	azonban,	élve	
a	pillanat	örömeivel,	kívánunk	neked,	kedves	péterünk,	boldog	és	fiatalos	65.	
születésnapot!

	 						egresi	katalin																			pongrácz	alex																			Takács	péter
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I •	BarTkó	róBerT	egyetemi	docens
	 sze	állam-	és	Jogtudományi	kar	

•	Busa	réka	phd	hallgató
	 sze	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	CsapodY	Tamás	egyetemi	docens
	 se,	általános	orvostudományi	kar

•	Csege	gYula	phd	hallgató
	 de	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	egresi	kaTalin	egyetemi	docens
	 sze	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	kováCs	vikTória	egyetemi	tanársegéd
	 sze	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	siska	kaTalin	egyetemi	docens
	 de	állam-	és	Jogtudományi	kar
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1.	Jog Állam Politika	című	referált	folyóirat	magyar	nyelven	beküldött	kéziratokat	
–	tanulmányokat	és	könyv-recenziókat	–	fogad	el.

2.	 a	 kézirat	 terjedelme	 tanulmányok	 esetén	 általában	 nem	 haladhatja	 meg	 az	
50000	karaktert,	recenziók	esetén	a	20000	karaktert.	kérjük	szerzőinket,	a	terje-
delmi	kereteket	nagyon	szigorúan	tartsák	be.	Hosszabb	kéziratokkal	csak	külön-
legesen	indokolt	esetben	foglalkozunk.	

3.	a	szöveget	A/4	méretben	kinyomtatva	kérjük	leadni.	egyúttal	szövegfájlban	(az	
ms	Word	bármelyik	változatában	 lementve)	 is	kérjük	mellékelni	 lemezen	vagy	
e-mailben.	a	szerző	neve	a	tanulmány	felett	szerepeljen.	

4.	szöveg	közbeni	kiemelésként	dőlt	betű	alkalmazható;	ritkítás,	aláhúzás,	vastag	
betű,	csupa	nagybetű	csak	kivételes	esetben	fogadható	el.	

5.	a	közvetlen	hivatkozásokat	lábjegyzetekben,	az	oldal	alján	kérjük	feltüntetni.	

6.	kérjük,	hogy	irodalomjegyzék	lehetőleg	a	ténylegesen	hivatkozott	publikáció-
kat	és	azon	publikációkat	tartalmazza,	amelyet	a	szerző	felhasznált.	az	irodalom-
jegyzék	legfeljebb	még	10-15	forrásmegjelölést	tartalmazhat.	

7.	az	irodalomjegyzéket	a	tanulmány	végén	közöljük,	a	következőképpen	oldva	
fel	a	szöveg	közti	utalásokat:	

a)	könyveknél:	

arendt,	Hannah	(1992):	A totalitarizmus gyökerei.	Budapest,	európa.	

b)	Tanulmánykötetben,	gyűjteményes	kötetben	megjelent	szövegek	esetében:	

mickiewicz,	ellen	(2000):	institutional	incapacity,	the	attentive	public,	and	media	
pluralism	in	russia.	in:	richard	gunther	and	anthony	mughan	(eds.):	Democracy 
and the Media.	Cambridge	university	press.	

c)	Folyóiratban	megjelent	tanulmány	esetében:	

selck,	J.	Torsten	(2004):	on	the	dintensionality	of	european	union	legislative.	in: 
Journal of Theoretical Politics.	vol.	16.	no.	2.	april,	203–222.	pp.	

8.	Tanulmányok	esetén	kérünk	a	szerzőktől	elektronikus	formában	egy	kb.	150	
soros	 magyar	 és	 angol	 nyelvű	 összefoglalót	 (abstract).	 a	 tanulmány	 címét,	 al-
címét	is	kérjük	lefordítani.	Továbbá	kérjük	a	tanulmány	legfontosabbnak	gondolt	
5-6	kulcsszavát	magyarul.	

9.	a	(fekete-fehér)	táblázatokat	és	ábrákat	megfelelően	formázva,	az	eredetüket	
feltüntetve	a	szövegbe	építve	és	külön	fájlként	is	kérjük	leadni.	

10.	a	szerkesztőségbe	beérkezett	–	formailag	megfelelő	–	kéziratokat	a	szerkesz-
tőség	előzetes	szűrése	után	két	opponensnek	küldjük	ki.	az	opponensek	a	szer-

Szerzőinkhez (A publikálás feltételei)
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zők	 nevének	 feltüntetése	 nélkül	 kapják	 meg	 a	 kéziratokat.	 a	 közlés	 feltétele	 a	
két	 opponens	 támogató	 véleménye.	 az	 opponensek	 által	 javítandónak	 értékelt	
	kéziratokat	 átdolgozásra	 visszajuttatjuk	 a	 szerzőkhöz.	 a	 két	 opponens	 egybe-
hangzó	elutasítása	esetén	a	kéziratot	nem	publikáljuk.	az	opponensi	vélemények	
be	nem	érkezése	esetén	a	szerkesztőség	saját	hatáskörben	dönt	a	publikálásról.	

11.	a	szerkesztőség	a	beérkezett	kéziratokért	honoráriumot	nem	fizet.	

12.	kérjük	szerzőinket,	hogy	elektronikus	úton	adják	meg,	hogy	milyen	módon	
(foglalkozást	munkahely,	beosztás)	szeretnének	szerepelni	folyóiratunkban.	kér-
jük,	 a	 kapcsolattartás	 elősegítése	 érdekében	 közöljék	 elérhetőségeiket	 (telefon-
szám,	mobilszám,	e-mail	cím).

köszönjük,	hogy	megfelelően	előkészített	kézirat	beküldésével	segítik	munkánkat.	

A szerkesztőség





„Az emberi vándorlás napjaink egyik kiemelt kérdésköre, politikai vitatémája szerte 
Európában, illetve hazánkban.” (Hautzinger) Ezek a viták nemcsak idegenrendészeti, 
vagy humanitárius jellegűek, hanem immáron büntetőjogi jellegűek is, tekintettel arra, 
hogy az egyes államok a határok illegális átlépését kriminalizálták. A magyar törvényhozás 
a bevándorlási hullám tömegessé válása okán három új büntetőjogi tényállást emelt be a 
Büntető Törvénykönyvbe, melyek egyfajta (büntető)jogi határzár kialakítását célozták. 
Azonban a tényállások új eljárásrend kialakítását is igényelték a jogalkotótól, tekintettel 
egyrészt a bűncselekményekben, másrészt pedig az elkövetők személyében rejlő specialitásra 
és az ezen bűnelkövetőkkel szembeni speciális anyagi és eljárási célok megvalósítására. 
A 2015. szeptember 15-ei hatályba lépéssel, a tömeges bevándorlással kapcsolatos védelmi 
intézkedések részeként a jogalkotó új külön eljárással egészítette ki a Büntetőeljárási törvény 
(a továbbiakban: Be.) rendelkezéseit, amely beilleszthető a jogalkotó elmúlt időszakban 
követett azon jogpolitikai megfontolásába, hogy az egyszerűsítés és a gyorsítás jegyében újabb 
és újabb külön eljárásokat emeljen be a büntető eljárásjog rendszerébe. |  Bartkó Róbert

A Horthy korszakban a kisegyházakkal szemben számos diszkriminatív jogszabályt hoztak. 
A második világháború kitörése a honvédelem érdekeit sértő „szekták” még szélesebb körű 
üldözésének teremtette meg a jogi alapjait. Az 1939-ben meghozott, egyes kisegyházakat 
betiltó, valamint a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet vagy őrizet alá helyezésről szóló 
rendeletek, továbbá a szintén ebben az évben megalkotott honvédelmi törvény és a változatla-
nul hatályban lévő katonai büntető törvénykönyv alapján a „szekták” tagjaira súlyos ítéletek 
kiszabása várt. A honvédelmi törvény által bevezetett „kivételes hatalom” intézménye azonban 
messze túlmutatott a kisegyházak üldözésén. A törvény visszaállította az általános honvédelmi 
kötelezettséget és nagyobb teret kapott a statáriális bíráskodásra vonatkozó szabályozás. 
Bel- és külpolitikai szempontból is jelentőséggel bírt a honvédelmi törvény, hiszen annak a 
jogalkotási periódusnak volt fontos állomása, amely egy gyors ütemű hadseregfejlesztést, 
a társadalom militarizálását és az ennek megfelelő államszervezet kiépülését, továbbá a 
háborúban való részvétel mibenlétét határozta meg. Szálasi Ferenc hatalomra kerülését 
követően jelentős szerep jutott a rögtönítélő bíróságoknak. |  Csapody Tamás

A XIII. század végétől a XVII. század elejéig az ottomán trón betöltésének joga 14 generáción 
keresztül, a folytonosságon alapulva apáról fiúra öröklődött. Az éppen uralkodó szultán 
dolga így nem csupán az volt, hogy a fiai ambícióitól önmagát megvédje, hanem az is, hogy 
a várományos túlélését — akár a testvéreivel szemben — biztosítsa, sőt fiai politikai karrierjét 
egyengesse. A trónért való rivalizálás sokszor odáig fajult, hogy a szultánt még fiai 
uralkodásra érettségének elérése előtt „eltették láb alól” és nagykorú trónörökös hiányában a 
szeniorátus öröklési elvének megfelelően a trón várományosa címért idősebb testvérek, vagy 
unokatestvérek harcoltak. A karizmatikus apa-fiú kapcsolat tehát, mely évszázadokig 
jellemezte a trónöröklés kérdését, lassan elveszítette a jelentőségét. Ehelyett az anya-fiú 
kapcsolat vált olyan meghatározó kapoccsá, melynek egyrészről a fiúra nézve lettek politikai 
következményei, másrészről az addig nyilvánosságtól elzárt anya nyilvánosan elismert és 
celebrált birodalmi szimbólummá vált. |  Siska Katalin

Erdődy János Qui missilia iactant in vulgus című monográfiájában a nép közé történő 
pénzszórást vizsgálta, s ennek keretében nem másra vállalkozott, mint egy, a római jogi 
szakirodalomban általánosan elfogadottnak tekintett nézet megkérdőjelezésére. 
A szerző doktori értekezésének egyik fejezetét bővítette és dolgozta át a recenzió tárgyát 
képező kismonográfiává. A személyes hangvételű előszó nem csupán könnyed alapozást ad 
a később olvasottakhoz, de részletesen megismertet bennünket a szerzőt e monográfia 
megírására motiváló tényezőkkel. A pénzzel összefüggő egyes dologi jogi kérdések elemzése 
során jutott arra a következtetésre, hogy a nép közé történő pénzszórás témaköre önálló 
vizsgálatra is érdemes. |  Busa Réka
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