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Köszöntő 
KEDVES OLVASÓ! 

Márciustól folyamatosan jelentkezünk könyvtári hírlevelünkkel. 

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk a Jogtudományi Kar Oktatóit a Benedek Ferenc 
Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár aktualitásairól, 
szolgáltatásairól.  

2011 decemberében megalakult a PTE Könyvtárának Tartalomszolgáltató és 
Kutatástámogató Osztálya, amely szakmai programjának kiemelt eleme a 
Jogtudományi Kar és az Egyetemi Könyvtár kapcsolatainak, együttműködésének 
elmélyítése. 

Hírlevelünk azonban, csak akkor éri el célját, ha az információáramlás kétirányú, 
ezért szívesen vesszük, ha a tartalommal vagy tevékenységünkkel kapcsolatos 
észrevételeit, javaslatait megosztja velünk. 

Bízunk benne, hogy a hírlevél értékes információkkal fog szolgálni az Ön számára is. 

      Üdvözlettel: 
                      Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 

 

 

 

 

Figyelő rovatunkban tesszük közzé a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar 
Oktatóival kapcsolatos aktuális szemléket, tanulmányokat, és interjúkat. 

A jogászképzés jövője  – Interjú Berke Gyula dékánnal  

 

 

 

 

 

 

Igen, nemzeti a Fidesz oktatáspolitikája, 
mert a nemzet javát akarja szolgálni, az 
ország fölemelkedését, ezt pedig köztudottan 
nem jogászokkal, nem kommunikációs 
szakemberekkel, nem szociológusokkal lehet 
felgyorsítani, hanem műszaki, 
természettudományos és informatikai 
végzettségű szakemberekkel.” Jelentette ki 
Hoffman Rózsa ez év február 14-én a 
Parlamentben.



Mindez alkalmat adhat arra, hogy 
átgondoljuk a hazai jogászképzés eddigi 
céljait, lehetőségeit és persze a képzési 
struktúra esetleges problémáit, reflektálva a 
kialakult helyzetre és a keretszámokra, 
végtére is a jogászképzés jövőjére. Ezekről 
a problémákról, dilemmákról kérdezte meg a 
Jogi Fórum Dr. Homoki-Nagy Mária 
egyetemi tanárt, a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténet 
Tanszékének vezetőjét a Dr. Berke Gyula 
egyetemi docenst, a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánját és Dr. 
Völgyesi Leventét, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának adjunktusát, 
felvételi irodavezetőt. 
http://www.jogiforum.hu/hirek/27265 

Tóth Mihály: Kétarcú az új büntető 

kódex tervezete  

Tóth Mihály szerint 
kétarcú az új büntető 
törvénykönyv 
tervezete, elavult 
szemléletű szigorítás, 
illetve az európai 
tendenciákhoz 
közelítő 
dekriminalizálás, 
alternatív szankciók 
egyszerre jellemzik. Tóth Mihály 
Professzor Úr az MTI-nek nyilatkozva 
elmondta, hogy összességében a jelenleg 
hatályos büntető kódex egytizede változik. 

http://www.jogiforum.hu/hirek/27226 

 

 

Korinek László: A rendőrség szerepe, funkciói és típusai 

Sodorvonalon: Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja 
tiszteletére 
 
A bűnüldözés a XX. század második feléig legfeljebb csak 
érintőlegesen tartozott a kriminológia tárgykörébe. Az után 
azonban egyre erősödött az a felismerés, hogy a közhatalmi és 
társadalmi kontroll intézményeinek mélyebb megismerése nélkül 
magáról a kriminalitásról sem lehet megalapozott ismereteket 
szerezni. A tudomány egyre inkább elfogadta a klasszikus 
kérdések vizsgálatán alapuló kutatások új területekre történő 
kiterjesztését és ezen új ismeretanyag kriminológiába 
integrálását. 
 
tovább: www.rtf.hu/mrtt_hatarrendeszet/Sodorvonalon.pdf 
 

 

 

 

http://www.jogiforum.hu/hirek/27265


 

 Kocsis Miklós – Tilk Péter: Az új 

alkotmányjogi panaszeljárás igénybevétele a 

gyakorlatban - jogalkalmazóknak 

2012 január 1-től az alkotmányjogi 
panaszeljárásban jogszabály és bírósági döntés 
egyaránt megtámadható az Alkotmánybíróság 
előtt. Az érdekeltséghez kötött, egyedi ügyekkel 

kapcsolatos új jogorvoslati fórum igénybe 
vételéhez nyújt segítséget a Kodifikátor 
Alapítvány kiadásában 2012 januárjában 
megjelenő, az új alkotmánybírósági 
törvény előírásai alapján felépülő, 
gyakorlatias, praktikus CD formátumú 
kiadvány – amely ügyiratmintákat is 
tartalmaz. 

 

 

 

 

Chronowski Nóra - Rózsás Eszter: Alkotmányjog és 

közigazgatási jog I. 

 

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz 
kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához 
kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma 
szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által 
megállapított követelményekhez. 

 

 

Rózsás Eszter: Gyermekjogok 

A könyv a Dialóg Campus Kiadó gondozásában 2011-ben jelent 
meg. A kötet átfogóan, mégis felesleges sallangoktól mentesen 
mutatja be a témát az elméleti alapoktól kezdve, az ágazati 
szabályokon keresztül a gyermeki jogok érvényesüléséig. Külön 
érdeme a kötetnek, hogy a szerző saját, 2009 tavaszán végzett 
kutatási anyagait is ismerteti. Rózsás Eszter a könyvben a 
következő kérdésekre keresi a választ. 

http://www.kodifikator.hu/
http://www.kodifikator.hu/


 

Megfelelő-e a gyermeki jogok szabályozási rendszere és tartalma? Biztosítják-e a hatályos 
jogszabályok, a nemzetközi és szupranacionális dokumentumok a gyermeki jogok 
érvényesülését? Alkalmasak-e a gyermeki jogok megvalósulására a működő végrehajtó és 
jogvédelmi intézmények? A gyermekek ismerik-e jogaikat? Ismerik-e és tiszteletben tartják-
e a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülők (szülők, pedagógusok, gyermekvédelmi 
szakemberek) a gyermeki jogokat, ellátják-e kötelezettségeiket? Hogyan jellemezhető a 
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek helyzete? Érvényesülnek-e jogaik? Mit 
tehet, és mit tesz a gyermekjóléti szolgálat? Gyermekotthon vagy nevelőszülő? Miért van 
szükség szupervízióra a gyermekvédelemben? 

A szerző e kérdések mentén vizsgálja, néhol bírálja a gyermekjogokra vonatkozó 
szabályozást, a kapcsolódó gyakorlatot és figyelmet érdemlő ajánlásokat is megfogalmaz. 

 

 

EU-Arbeitsrecht 

 

Vollständig   aktualisiert und   in erstmalig chronologischer 
Reihenfolge ihres  jeweiligen  Erlassdatums in Primär- und 
Sekundärrecht unterteilte Vorschriften: EU-Vertrag, AEUV, 
Charta der Grundrechte, Sozialcharta, Gemeinschaftscharta 
der Sozialen Grundrechte, Freizügigkeit-VO, EuGVVO, SE-
VO, Rom I/II-VO, Arbeitsschutzrahmen-RL, Arbeitsstätten-
RL, Arbeitsschutz-Leiharbeitnehmer-RL, Nachweis-RL, 
Mutterschutz-RL, Jugendarbeitsschutz-RL, Entsende-RL, 
Teilzeitarbeit-RL, Massenentlassungens-RL, 
Gleichbehandlungsrahmen-RL, , Gleichbehandlungs-RL, 
Betriebsübergangs-RL, Beteiligungs-RL, RL zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Gemeinschaft, zur Regelung der Arbeitszeit von 
Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben, zur betrieblichen 
Altersversorgung, zur Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, zum Europäischen 
Betriebsrat, zum Elternurlaub, Arbeitszeit-RL, Gleichbehandlungs-RL), Insolvenzschutz-
RL, Leiharbeit-RL sowie Anhänge mit Hinweisen auf online gestellte Vorschriften zur 
Beschäftigung, zur Freizügigkeit, zur Sozialen Sicherheit und zum Technischen 
Arbeitsschutz 

 

 



Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 
új könyvei 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat:  

Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtár 

Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 

7622 Pécs, Universitas u. 2/A.  

Telefon:  (72) 501-650 / 28051 

 

 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a szerkesztőséghez a bittner.monika@lib.pte.hu 
címen. 

mailto:bittner.monika@lib.pte.hu

