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Mellékletek :

Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztását

előkészítő jelőlő bizottság

javaslata

az Alkotmánybíróság négy tagjának megválasztására

A jelőlő bizottság - az Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi

	

I. tőrvény 6. §-a
alapján -

Dr. Bragyova Andrást,
Dr. Holló Andrást,
Dr. Kovács Pétert és
Dr. Lábadt' Tamást

javasolja alkotmánybíróvá megválasztani .

Budapest, 2045 . augusztus 31 .

Dr. Vastagh Pá1
elnök

Dr. Lábadt' Tamás az alkotmánybíróvá történő jelölést nem vállalta, az Alkotmány- és
igazságügyi bizottsági meghallgatására nem került sor.



Budapest, 2005 . szeptember 6.

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság

állásfoglalása

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztását előkészítő jelölő bizottság 2005 . augusztus 31-én kelt javaslata alapján, az
Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII. törvény 7 . §-ában foglalt jogkörének megfelelően
2005. szeptember 6-án tartott ülésén meghallgatta

Dr. Bragyova András

alkotmánybíró jelöltet .

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a jelölt megválasztását egyhangúlag támogatja .

Dr. Vastag Pál
a bizottság elnöke
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Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság

állásfoglalása

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az Alkotmánybíróság tagjainak

megválasztását előkészítő jelölő bizottság 2005 . augusztus 31-én kelt javaslata alapján, az

Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXX11. törvény 7 . §-ában foglalt jogkörének megfelelően

2005. szeptember 6-án tartott ülésén meghallgatta

Dr. Holló András

alkotmánybíró jelöltet .

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a jelölt megválasztását egyhangúlag támogatja .



Budapest, 2005 . szeptember 6.
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Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság

állásfoglalása

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztását előkészítő jelölő bizottság 2005 . augusztus 31-én kelt javaslata alapján, az
Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII. törvény 7 . §-ában foglalt jogkörének megfelelően
2005. szeptember 6-án tartott ülésén meghallgatta

Dr. Kovács Péter

alkotmánybíró jelöltet .

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a jelölt megválasztását egyhangúlag támogatja.



BRAGYOVA ANDRÁS

Budapesten született 1950-ben; középiskolai tanulmányait a budapesti Berzsenyi Dániel
gimnáziumban végezte. 1968-tól szakmunkástanuló, 1970-ben kézíszed® szakmunkás oklevelet
szerez. 1970-1975 között az az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, egyetemi
tanulmányait 1975-ben fejezi be summa cum laude eredménnyel. Egyetemi hallgatóként 1974-ben
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert „A jogerő a polgári eljárásban" című
munkájával. 1975 és 1977 között gyakorló jogászként dolgozott az Általános Értékforgalmi
Bankban, majd 1977-től folyamatosan az MTA Állam- és Jogtudományi (mai nevén: Jogtudományi)
Intézetének kutató] a . 1992-től az Intézet nemzetközi tudományos kapcsolatokért felelős tudományos
titkára, 1999 óta az intézet tudományos tanácsadója . 1996 és 1999 között, egy ciklusban, az Magyar
Tudományos Akadémia Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (AKT) intézeti kutatók által
választott tagja. 1980-tól mindmáig az Országgyűlési Könyvtárban szaktanácsadója elsősorban a
külföldi jogi szakirodalom szerzeményezésében és feldolgozásában . 1984-től oktat a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán ; először nemzetközi jogot, kezdetben adjunktusként, majd
docensként; az 1998-1999-es tanévben a Nemzetközi Jogi Tanszéket vezette . 2001 . októberétől a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének vezetője ; 2002-ben
nevezték ki egyetemi tanárnak . 1994 és 2004 között az angol tannyelvű CEU (Central European
University) Kis János alapította Politikatudományi Tanszékén tanított alkotmányjogot és
jogfilozófiát posztgraduális és doktori hallgatóknak .

Tudományos tevékenységének kezdetén nemzetközi jogi kérdésekkel foglalkozott, s számos
nemzetközi jogi tárgyé tanulmányt publikált, többek között a nemzetközi környezetvédelemi jogról,
a nemzetközi jog elméleti kérdéseir®1, a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról, az emberi jogok
nemzetközi jogi védelmérEDI, az állami immunitás kérdéseiről . Kandidátusi értekezése, melyet 1988-
ban védett meg, a nemzetközi konfliktusok rendezésének elméleti kérdéseivel foglalkozott, ideértve
a

	

nemzetközi

	

tárgyalások

	

elméletét

	

és

	

nemzetközi

	

bíráskodást

	

is.
Az 1980-as évek végétől érdeklődése fokozatosan .- az alkotmányjog felé fordult . Először
összehasonlító alkotmányjogi munkákat publikált választójogi kérdésekről, a kétkamarás
parlamentekről, illetve a köztársasági elnökjogállásáról a parlamentáris kormányzati rendszerekben .
Az 1990-es évek elejétől tudományos érdeklődésének középpontjában az alkotmányjogon belül az
alkotmánybíráskodás kérdései állnak . Foglalkozott az alkotmánybíráskodás elméletével, másrészt az
alkotmánybíráskodásban felmerülő alkotmányjogi kérdésekkel . Az alkotmánybíráskodás elméletéről
monográfiát és több tanulmányt publikált : ezekben az alkotmánybíráskodás elméletét a j ogrendszer
elmélete alapján dolgozta ki . Az alkotmánybíráskodásban felmerülő jogtudományi kérdésekkel,
legtöbbször a nyugat-európai és az Egyesült Államokbeli alkotmánybíróságok gyakorlatával
összevetve többször foglalkozott. Az alkotmányjogi kérdések között a szabadság és az egyenlőség
alkotmányos fogalma foglalkoztatja, ezekről több tanulmányt publikált .

Az 1990-es években tudományos munkásságában többször foglalkozott a rendszerváltással
kapcsolatos alkotmányjogi kérdésekkel, különösen az „igazságtétel" kérdéseivel ; nézeteinek jó részét
az Alkotmánybíróság és más bíróságok több döntésben is elfogadták. (Ilyen volt például a Zétényi-
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Takács törvény ügyében született Alkotmánybírósági döntés, 1992-ben.) Az 1991 és 1993 között-
az elnöki apparátus kiépüléséig - Göncz Árpád köztársasági elnök alkotmányjogi tanácsadója . Az
utóbbi években tudományos munkásságának fő területe az alkotmány elmélete a jogrendszer
elmélete alapján, és ennek alkalmazása egyes alkotmányos kérdésekre, mint az alkotmányértelmezés,
és az alapjogok elmélete. Foglalkozott a közvetlen demokrácia alkotmányos kérdéseivel és az az
alkotmánymódosítás jogi korlátaival. A népszavazással történő alkotmánymódosítás kérdésében
(1999-ben) Kis Jánossal és Takács Alberttel közösen terjesztettek elő kifogást az Országos
Választási Bizottság döntése ellen, amelynek érvelését az Alkotmánybíróság nagyrészt elfogadta . Az
utóbbi időben több írást publikált és előadást tartott az Európai Unióval kapcsolatos elméleti és
alkotmányos kérdésekről. Jelenleg az alkotmány fogalmáról szóló nagyobb monográfián dolgozik .

Az 1990-es évek közepén részt vett az új alkotmány tudományos megalapozásával kapcsolatos
kutatások szervezésében és vezetésében, amelyeket az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete
koordinált. Ezen munkálatok keretében publikálta Az új alkotmány egy koncepciója című könyvét,
amelyről elmondható, hogy az új alkotmány tervezetére - illetve különböző tervezeteire -
említésre méltó befolyást gyakorolt .

A Magyar Jogi Lexikon (megjelent 2000-ben a Közgazdasági és Jogi Kiadónál, főszerkesztője
Lamm Vanda és Peschka Vilmos) el®készítésében, szerkesztésében, a lexikon Szerkesztő
Bizottságának tagjaként jelentős szerepet vállalt ; ezenkívül a lexikon címszavainak megírásában és
lektorálásában, szerkesztésében is tevékenyen közreműködött. 1991 és 2000 között az MTA
Jogtudományi Intézete tudományos folyóiratának, az Állam- és Jogtudománynak felelős
szerkesztője .

1989 folyamán négy hónapot töltött Rómában, ahol alkotmányjogi és jogfilozófiai kutatásokat
folytatott . 1990-ben Alexander von Humboldt ösztöndíjjal a Freiburgi Albert Ludwig Egyetemen
volt vendégkutató, a nagyhírű néhai Joseph H. Kaiser professzor tanszékén (Institut für öffentliches
Recht),

	

aholis

	

európajogi

	

és

	

alkotmányjogi

	

kutatásokkal

	

foglalkozott.
Több nemzetközi tudományos társaság, így a Nemzetközi Jogi Egyesület (ILA) Magyar Tagozata,
Nemzetközi Jog- és Társadalomfilozófiai Társaság (IVR) Magyar Tagozata, Magyar Humboldt
Egyesület, Association internationale de Science juridique tagja; ez utóbbi társaság magyar
tagozatának főtitkára .

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Doktori Iskola vezetője . 2003 óta az MTA
Doktora .



Önéletrajz

1962-ben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az

ELTE Állam- és Jogtudományi Karán . 1963-ban az Államjogi Tanszék demonstrátora lettem, s

bekapcsolódtam a tudományos diákköri munkába . (1965 ., 1966. és 1967-ben az Országos

Tudományos Diákköri Konferenciákon három dolgozatommal egyetemi első díjakat nyertem.)

1967. március 12-én doktorrá avattak .

1966. augusztus 16-án kezdtem meg a hivatali munkát ügyészségi fogalmazó gyakornokként .
1969. januárjában tettem le a bírói-ügyészi szakvizsgát, s ezév február 1-ével ügyészi kinevezést

kaptam. 1971 . január 1-től a Legfőbb Ügyészséghez neveztek ki, szakterületem az államigazgatás

törvényességének ügyészi felügyelete volt . A gyakorlati munkám mellett elméleti munkát is
végeztem. Különösen érdekeltek a törvényesség, valamint az ügyészi felügyelet általános elméleti

kérdései. E témákban ügyészi pályafutásom alatt (1979 . április 30-ig) több tanulmányt
publikáltam .

1976-ban bekapcsolódtam a Társadalomtudományi Intézet "Politikai rendszer, demokrácia" c .

kutatásába, ahol belső anyagokat, tudományos publikációkat készítettem az állampolgári

alapjogok elméleti problémáiról .

1979. május 1-től 1989. december 31-ig az Államigazgatási Szervezési Intézet (jelenleg: Magyar

Közigazgatási Intézet) tudományos főmunkatársként, majd kutatásvezetőként dolgoztam .

Kutatómunkámban itt is központi szerepet kapott az államigazgatás törvényességének problémái,

valamint az államigazgatás eljárási és anyagi jogi kérdések vizsgálata . 1985-től az intézet

központi igazgatási kutatásait irányítottam (A kormányzati munka alapkérdései - miniszteri

nézőpontból - államigazgatási Szervezetési Intézet 1987 . Magyarországon első alkalommal

készült interjú aktív és nyugalmazott miniszterekkel)



1984 . január 14-én védtem meg kandidátusi disszertációmat "A közigazgatás ügyészi

felügyeletének államjogi kérdései" címmel .

1989. január 1-től az Igazságügyi Minisztérium Alkotmányelőkészítő Kodifikációs Titkárságának

főosztályvezető helyettese voltam ; szerepet kaptam a rendszerváltó „sarkalatos törvények" (az

alkotmánymódosításról-, az Alkotmánybíróságról-, a Pártokról-, a választójogról szóló törvények)

szakmai előkészítésében .

1990 . január 1-től neveztek ki az Alkotmánybíróság főtitkárának . 1996. november 12-én a

Parlament megválasztott alkotmánybírónak. 1998-tól az Alkotmánybíróság megválasztott
helyettes elnöknek, majd 2003 . augusztus 1-től elnökének .

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara alapító tanáraként jelenleg is az

Államtudományi Tanszék munkatársa vagyok .

Élettársam: Csery Ilona. Előző házasságból született gyermekeim : Ádám (30) Andris (25) .
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Könyvek:

- Az államigazgatás ügyészi felügyeletének államjogi alapproblémái Akadémiai Kiadó, Budapest,
1989.

- Az államjogtól a jogállamig. "Alapítvány a politikai kultúráért" kiadásában . Budapest, 1993 .

- Az értelmezett Alkotmány 1 . (társszerző : Dr . Balogh Zsolt) Magyar Közlönykiadó Bp., 1995 .

- AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, útmutató Kiadó Változó Világ 15 ., Budapest, 1997.

- Az alkotmányvédelem kialakulása Magyarországon, Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997 .

- Az értelmezett Alkotmány 11 . (társszerző : Dr. Balogh Zsolt) Magyar Közlönykiadó Bp., 2000 .

- Az Alkotmány magyarázata (társszerző : Dr . Balogh Zsolt, Dr. Kukorelli István, Dr. Sári János)
KJK Kerszöv Kiadó Bp., 2002 .

Publikációs jegyzék

- Az értelmezett Alkotmány III. (társszerző : Dr. Balogh Zsolt) Magyar Közlönykiadó, Budapest,
2005 . (Kiadás alatt)

Tanulmányokból :

- Az államigazgatás törvényessége feletti "külső" felügyelet jogi megoldásai . Jogtudományi
Közlöny 1983 . évi 10. szám

- A bíróság és az ügyészség alkotmányjogi szabályo zása de lege ferenda (társszerző : Fürész
Klára), MTA Államtudományi Kutatások Programirodája . Budapest, 1987 .

- Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Magyar Közigazgatás, Budapest, 1990.évi 12.
szám .
- Jogállam jogvédelem. Társadalmi Szemle 1991 . évi 4. szám

- Alkotmánybíróság Magyarországon Vengerszkij Meridian 1991 . évi 1 . szám

- A hatalommegosztás, mint "alkalmazott alapelv" az alkotmánybíráskodás kialakulása tükrében .
Kovács István Emlékkönyv . Szeged, 1991 .

- Alkotmánybíráskodás Magyarországon. (Az első 9 hónap gyakorlatának tükrében .) Magyar
Közigazgatás, Budapest, 1991 . évi 1 . szám

- Az Alkotmányjogi Tanács tevékenysége 1984-1989 . (Szervezet és működés a dokumentumok
tükrében) MTA Államtudományi Kutatóközpont . Budapest, 1992 .
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- Az alkotmányozás a népszavazás tiltott területe? Ünnepi tanulmányok . Miskolc 2002.

- Jogegységi határozat, mint az alkotmánybíráskodás lehetséges tárgya. Jubileumi kötet Bp.,
2003.

- Az alkotmányvédelem az Alkotmánybíróság útján . The spanish constitution in the European
constitutional context c . kötetben. Dykinson. Madrid 2003 .

Budapest, 2005 . augusztus 30 .

Dr. Holló András

4

- Theorie Und Institutionsystem Der Gewaltentrennung in Europa c . kötetben : Die Grenzen der
verfassungsinterpretation im spigel der praxis des ungarishen verfassungsgerichtes, Konferencia-
Veszprém 1992.

- Az Alkotmánybíróság létrejötte és három éves működése . Alkotmánybíráskodás c. Tanulmány-
kötet 11. fejezet, UNIO Kiadó, Budapest, 1993 .

- Az alkotmányozó hatalom képviseletében, Fundamentum 1999 .

- Az Alkotmánybíróság viszonya az Alkotmányhoz, Jubileumi kötet Pécs, 1999 .

Aktivizmus és passzívizmus az Alkotmánybíróság gyakorlatában. (Tíz éves az
Alkotmánybíróság, AB kiadvány) Budapest 2000 .



Kovács Péter
nemzetkőzi jogász, tanszékvezető egyetemi tanár

1. Tanulmányok:
-1983 : Summa cum laude diploma a JATE Állam- és Jogtudományi Karán
- 1983-84: posztgraduális tanulmányok Franciaországban Nancy-ban az európajog területén
(Centre Européen Universitaire) és Strasbourgban, az emberi jogok nemzetközi védelmének
területén (Institut International des Droits de Fflomme), a két intézet posztgraduális
diplomáinak birtokosa
- 1985-1987: rövidebb tanulmányok Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban,
Lengyelországban különböző jogősszehasonlító és nemzetközi jogi oktatóprogramokon

2. Tudományos és szakmai pályafutás :

a) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar :
- egyetemi tanársegéd (1983), egyetemi adjunktus (1988), egyetemi docens (1996), egyetemi
tanár (1998), tanszékvezető egyetemi tanár (1999),
- 1987: dr. univ. (1996-ban Ph.D. fokozattal egyenértékűnek elismerve) a közösségi jog, a
jogállamiság és az alapjogok tárgyában írott disszertáció alapján, a Miskolci Egyetemen .
- 1997 : dr. habil, mindenekelőtt a nemzetközi jogi kisebbségvédelmet feldolgozó könyve és
publikációs tézisei alapján, a Miskolci Egyetemen.

b) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar :
- tanszékvezető egyetemi docens (1997), tanszékvezető egyetemi tanár (1998),

c) közigazgatási és diplomáciai gyakorlat :
-1989-1990 : az ún. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium tagja,
-1990-1994 : diplomata, követségi 1. titkár (Párizs),
-1994-1998 : nemzetközi jogi tanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban, Tabajdi Csaba politikai
államtitkár mellett,
-1998-1999 : külügyminisztériumi főosztályvezető (Emberi és Kisebbségi Jogi Főosztály),
- az Európa Tanácsban a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját (1990-1992)
és a Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezményét (1993-1995) kidolgozó
kormányszakértői bizottságok tagja,
- a Külügyminisztériumban az ún . státustörvény Velencei Bizottság előtti eljárás írásbeli
előterjesztéseit készítő csoport tagja (2001), a Nemzetközi Büntetőbíróság Statutumának
ratifikálását előkészítő tárcaközi bizottság tagja (2002), egy külügyminisztériumi
dokumentumtervezetnek és kommentárnak szerzője (2003) .

d) Szerkesztőbizottsági tagja a Civitas Europea néven Nancy-ban kiadásra kerülő
folyóiratnak, amely a nemzetállamiság és a kisebbségvédelem problémáinak feldolgozására
koncentrál. „Nemzeti levelezője" a hágai International Yearbook of Humanitarian Law-nak.
2003. novembere óta szerkesztőbizottsági tagja a Miskolci Egyetemen kiadott European
Integration Studies c. periodikának. A Miskolc Journal of International Law c . internetes
periodika alapítója, főszerkesztője. A nemzetközi tudományos társaságok közül a Société
FranVaise pour le Droit International és az Institut International des Droits de l Homme-nak
a tagja, részt vesz az International Law Association magyar nemzeti csoportjában. Az
ISCOMET szlovéniai nemzetközi kisebbségvédelmi projekt tudományos programtanácsának
tagja. Tagja a Magyar Unesco Bizottságnak, valamint a Teleki László Alapítvány
kuratóriumának . A Professzorok Batthyány Körének tagja .
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e) Magyarországon hat könyv (1995, 1996, 2000) egy nemzetközi jogi jegyzet (1999)
szerzője, több szöveggyűjtemény, tanulmánykötet társszerkesztője illetve szerkesztője (1997,
1999, 2000, 2002, 2004) és az egyik nemzetközi közjogi tankönyv (1997) társszerzője .
Magyarországi publikációinak száma kb . 100, külföldön 49 tanulmánya jelent meg .
Társszerkesztője egy 1998-ban Franciaországban megjelent tanulmánykötetnek,
kisebbségvédelmi vonatkozású előadásaiból készített könyve az Université Paris II
kiadásában jelenik meg rövidesen. Közreműködője több francia, belga és amerikai
nemzetközi projektnek, az utóbbi években a nemzetközi büntetőjog, a népirtás üldözése, a
nemzetközi szerződések joga illetve az ENSZ Alapokmány új francia kommentárja
készítésének területén. Magyarországon 54 tudományos rendezvényen, külföldön 67-n tartott
előadást, utóbbiak közül 8-at az Európa Tanács által felkért szakértőként . 2000. márciusában
egy hónapig a franciaországi Montpellier egyetemének jogi karán, 2002. márciusában a Paris
XI (Sceaux) egyetemének jogi karán volt oktató vendégprofesszor . 2002. őszi félévre
Fulbright-ösztöndíjat kapott a University of Denver (Colorado, USA) jogtudományi karán
oktató vendégprofesszori teendők ellátására. 2003. februárjában a Paris II (Panthéon-Assas),
2003. márciusában a Nantes-i Egyetemen volt oktató vendégprofesszor . Egy EU-emberi jogi
oktatócsoport tagjaként előadást tartott Pekingben 2004 . júniusában és szeptemberében .

f) Franciából felsőfokú, angol, német és orosz nyelvből középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik.

g) Miniszteri dicséretet kapott 1987-ben . A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Pro Facultate Jurisprudentiae érmét 2002-ben ítélték oda. 2003-ban Pro Minoritate díjat
kapott a temesvári Diaspora Alapítványtól, amelyet a XIV. Bálványosa Nyári
Szabadegyetemen adtak át .

h) Könyveinek címei :
1 . Az európai kisebbségvédelem a 90-es években (Miskolci Egyetemi Kiadó 1995 Miskolc) 1-
128. oldal
2. Nemzetközijog és kisebbségvédelem (Budapest 1996 Osiris) 1-238 . oldal
(Az európai kisebbségvédelem a 90-es években kézirat bővített, átdolgozott kiadása)
3. Nemzetközi közjog tankönyv [a Nguyen Quoc Dinh - Daillier - Pellet: Droit international
public 5e édition) tömöritett, aktualizált és magyar vonatkozású részekkel kiegészített
adaptációja] (Budapest 1997 Osiris Kiadó)1-566 . oldal
4. (szerk) Perspectives d'intégration des pays d Europe centrale et orientate aux institutions
de I 'Europe occidentals [sons la direction de P . Daillier et de P . Kovács] tanulmánykötet
társszerkesztője CEDIN - Paris X Nanterre - Cahiers internationaux n°13 Montchréstien 1998
Paris
5. Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba (Szent István Társulat 1999
Budapest, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán p.1-64,
jegyzetként)
6 . Le droit international pour les minorités face á lbat-nation (Miskolci Egyetemi Kiadó
2000) (p.1-201)
7.A schengeni kérdés (Osiris 2000 Budapest) p.1-112
8. (szerk) Le droit international au tournant du millénaire l International Law at the turn of
the Millenium (Budapest 2000 Pázmány Péter Katolikus Egyetem) (p.1-218)
9. International Law and Minority Protection (Akadémiai Kiadó 2000 Budapest : Pázmány
Books sorozat) (p.1-172)
10. (szerk) Terrorisme et droit international / Terrorism and International Law (Miskolc
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University 2002 Miskolc) (p.1-156)
11. (szerk.) Historic ante Aortas (L'histoire en droit international / History in International
Law (Bíbor Kiadó 2004 Miskolc) (p. 1-364)
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