
 

 

MEGHÍVÓ 

„100 éves a magyar iszlámtörvény” 

1916-2016 

A magyar iszlámtörvény megszületésének századik évfordulója alkalmából tervezett 

konferencia célja, hogy megemlékezzünk egyfelől e törvény megszületésének 

körülményeiről és jogdogmatikai kérdéseiről, valamint áttekintsük több évszázadra 

visszamenően az iszlámmal kapcsolatos magyar jogtörténeti előzményeket, másfelől 

pedig elemezzük a törvény hatályban létének száz évét, beleértve a magyarországi iszlám 

közösségeknek a jelenleg hatályos egyházügyi törvény alapján kialakult új státuszát is. A 

konferencia tematikája alapvetően a jogtudomány elemző módszerére épül, melyben a 

jogtörténeti és a jogdogmatikai szempontokon túl az alapjogi és a jogalkotástani 

megközelítés dominál. A programban helyet kap a téma nemzetközi és aktuális aspektusa 

is, valamint a kérdésre történő interdiszciplináris kitekintés is.  

 

2016. november 22. (kedd), Zsinati Tanácsterem (1146 Budapest, Abonyi utca 21.) 

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2016. november 18. (péntek) napjáig a 

konferencia.ajk@kre.hu e-mail címre szíveskedjen jelezni a név, beosztás, intézmény, e-mail cím 

megjelölésével. 

 

PROGRAM 

 

8.30   Regisztráció  

9.00-9.15  Rektori és dékáni köszöntő 

 

9.15 – 11.00 

Dr. Pap András László, tudományos tanácsadó, MTA TK Jogtudományi Intézet, MTA doktora 

egyetemi tanár 
A vallásszabadság alkotmányos dimenziói 

 

 

mailto:konferencia.ajk@kre.hu


 

 

 

Dr. Stipta István, egyetemi tanár, KRE/ÁJK 

Az iszlám vallás hazai elismeréséről szóló 1916. évi XVII. tc. létrejötte és jogdogmatikai 

elemzése 

 

Bolek Zoltán, elnök, Magyar Iszlám Közösség, író-történész 

Bosznia okkupálásától az Iszlám törvényi elfogadásáig, avagy a modern kori Iszlám 

története a Monarchiában 

 

Sulok Zoltán, elnök, Magyarországi Muszlimok Egyháza 

Saria: tévhit és valóság 

 

Dr. Koltay András, egyetemi docens, PPKE/JÁK 

Blaszfémia és szólásszabadság Európában – az iszlám szemszögéből 

 

 

11.00-11.30 Kávészünet 

 

 

11.30 – 12.45 

 
Dr. Fazekas Csaba, egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet 

Iszlám-kép és történelemtanítás Magyarországon 

 

dr. Nagy Péter, egyetemi tanársegéd, doktorandusz, KRE/ÁJK 

Erdély jogtörténete és az iszlám vallás 

 

Dr. Köbel Szilvia, tudományos főmunkatárs, ÁBTL, megbízott oktató, KRE/ÁJK 

Az iszlám és a pártállam – állambiztonsági iratok tükrében 

 

dr. Fedor Tibor, főosztályvezető, EMMI, Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály 

A magyarországi muszlim közösségek státusa a hatályos egyházügyi törvény szerint 

 

 

12.45 – 13.30 Ebédszünet 

 

 

13.30 – 15.00 

 
Páger Anna, nemzetközi tanulmányok szakértő, mester szakos hallgató, CEU 

A muszlim vallási kisebbség elismerése Olaszországban 

 

dr. Szilágyi Emese, tudományos segédmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet 

Nem tréfadolog – Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen 

 

 

Fórumbeszélgetés teológusok, jogászok, kutatók részvételével 


