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Kedves Olvasó! 

Hírlevelünk ezentúl Tabella Juridica néven jelenik meg. Névadáskor  

ügyeltünk rá, hogy a jogtudomány hagyományait megtartva latin nevet 

válasszunk, és hogy elnevezésünk egyedi és összetéveszthetetlen legyen. 

Bízunk benne, hogy választásunk az Önök tetszésével is találkozik.  

   Üdvözlettel:  

  Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár  

 

Tabella Juridica 
Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár              2012. év 2.szám 
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JOGI SZABADEGYETEM - Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár előadása 

Dr Tóth Mihály 2012. március 28-án 18.00 órai kezdettel tartott előadása zsúfo-

lásig megtöltötte a PTE Jogi Karának Molnár Kálmán előadótermét.  

A legsúlyosabb büntetések dilemmái címmel tartott előadás témája a halálbün-

tetés és az életfogytig tartó szabadságvesztés volt. A büntetőjog egyik legvita-

tottabb kérdését Tóth professzor jogi, etikai és társadalmi oldalról is körbejárta. 

Előadásában a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés összetett problémá-

ja mellett áttekintést adott a halálbüntetést támogatók és elítélők érveiről is. 

Elhangzott  a halálbüntetéssel kapcsolatos nemzetközi és a magyar jogi viták 

ismertetése, illetve képet kaptunk a halálbüntetés végrehajtásának történelmi 

és újkori módozatairól. 

Az előadás végén Professzor Úr válaszolt a hallgatóság kérdéseire. 

   

 

Az OKRI Szemle az Országos Kriminológiai Intézet megalapításának ötvenedik évfor-

dulója alkalmából megjelenő kiadvány, amely az „OKRI-szerdák” során elhangzott elő-

adásokból, illetve az itt előadó szakemberek írásaiból nyújt áttekintő válogatást.  

A Virág György által szerkesztett 2012-es kiadásban Gál István László és Katonáné Pehr 

Erika tanulmánya olvasható. 

 

Gál István László A gazdasági válságok, a gazdasági bűnözés és a gazdasági bün-

tetőjog egyes összefüggései  

http://www.okri.hu/images/stories/OKRISzemle2011/009_gal.pdf 

 

Katonáné Pehr Erika: A gyermekbántalmazás nemzetközi megítélése  

http://www.okri.hu/images/stories/OKRISzemle2011/011_pehr.pdf 
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A KÖZJOGI SZEMLE 2012. márciusi számának  

Fókusz rovatában jelent meg: 

Ádám Antal: A posztmodernitásról és a posztde-

mokráciáról 

A tanulmány a posztmodernitás, a jogállamtípusok és a 

posztdemokrácia jellegzetességeit rendszerezi és vonat-

koztatja Magyarország Alaptörvényére. A posztmoder-

nitás egyik tipikus közhatalmi rendszerét az alkotmá-

nyos jogállam valósítja meg, amelynek jogrendszere 

nemzetközi jogilag, szupranacionális jogilag és az alkot-

mány által markánsan meghatározott. Ennek a társadal-

mi és közhatalmi rendszernek bizonyos túlzásait törek-

szik kiigazítani az irányított demokrácia vagy posztde-

mokrácia, amelynek azonban húsz hátrányos megnyil-

vánulását is bemutatja a tanulmány.  

 

 

Közjogi Szemle FUTURUM 

Naszladi Georgina: Alkotmányjogi panasz a parla-
menti vitában 

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény lénye-

ges változásokat eredményezett az Alkotmánybíróság 

hatásköreit illetően. E változások közül újszerűsége mi-

att különös jelentőségű az úgynevezett valódi alkot-

mányjogi panasz bevezetése, amely új dimenzióját te-

remti meg az alkotmányvédelem hazai rendszerének. 

Ez által lényegesen hatékonyabbá válhat az alapjogok 

rendes bíróságok előtti védelme, illetve megnőhet az 

alkotmány szerepe a mindennapi jogalkalmazásban. A 

tanulmány arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az al-

kotmányjogi panasz részletszabályainak alakulását az új 

alkotmánybírósági törvény megalkotásának folyamatá-

ban, egészen az első tervezet benyújtásától a végleges 

törvényszöveg elfogadásáig, szemléltetve a parlamenti 

vitában megjelenő elérő álláspontokat és hozzáfűzve a 

szerző kritikai észrevételeit. 

 

Az ÜGYÉSZEK LAPJA 2012. 1.számában olvasható  

 

Kulcsár Gabriella—Helmut Kury: A magyar lakosság 

kriminális attitűdrendszere, punitivitása és bűnözési 

félelme nemzetközi összehasonlításban című tanul-

mánya. 

Szigorító intézkedések bevezetése kapcsán a büntetőpoli-

tikában sokszor hivatkoznak a lakosság súlyosabb bünte-

tésekre való igényére. A tanulmány arra keresi a választ, 

hogy ez a hivatkozás valóban megalapozott-e? Továbbá, 

hogy mennyire punitív a magyar lakosság és ez milyen 

összefüggésben áll a bűnözéstől való félelmének mértéké-

vel? A szerzők áttekintést adnak a rendszerváltás előtt és 

a rendszerváltás után készült hazai vizsgálatokról. 

 

 

Az Disputa rovatban Tóth Mihály  Professzor  Néhány 

észrevétel a bűnügyi tudományok oktatásának és 

művelésének helyzetéről című írása: 

„A mai joghallgatók egy része néhány év múlva esetleg 

jelentős bűnügyekben benyújtott panaszokat bírál el, vád-

iratokat szerkeszt, talárt ölt, egyszóval nap mint nap em-

beri sorsokról dönt. Nem közömbös tehát, milyen felké-

szültséggel, alapokkal, mentalitással kezdi meg fogalma-

zói pályáját.” 

 

Közjogi Szemle FÓRUM 

Chronowski Nóra  

Az európai alkotmányos térség és a nemzeti alkotmá-

nyosság” – nemzetközi konferencia az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán  
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IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA 

A könyv a Huszár Ilona és Kuncz Elemér által szerkesztett, 1998-ban megjelent Igazság-
ügyi pszichiátria második, átdolgozott kiadása. Az első megjelenésétől eltelt több mint tíz 
év alatt az igazságügyi pszichiátriai tevékenység jogi háttere jelentősen átalakult, a szak-
értők ennek megfelelően aktualizálták a fejezeteket. 

A munka kiválóan tagolt, könnyen áttekinthető, az egyes fejezetekben táblázatok és a 
kiemelt kulcsszavak segítik a megértést. A szerzők több évtizedes elmeorvosi szakértő 
tapasztalatai átláthatóvá teszik az igazságügyi pszichiátria szerteágazó területeit. 

A kötet szerkezetileg két részre tagolódik. Az általános rész magával az igazságügyi pszic-
hiátriai szakértői tevékenység bemutatásával foglalkozik.  A második rész a büntetőjogi és 
polgári peres eljárások problémáit tárgyalja az egyes pszichiátriai kórképekben. 

Ebben az egységben a szakértők szemléletes esetleírásokkal világítják meg az egyes kórké-
peket. 

A mű nem csak az igazságügyi pszichiáter szakértők számára értékes hanem a szakterület 
iránt érdeklődő jogászoknak is hasznos olvasmány. 

A könyv igényes kivitelezésű, a tartalom elrendezése kifejezetten elegáns.  

(Bittner Mónika) 

ÉLETFOGYTIG SZABADLÁB ALKOTMÁNYJOGI KARCOLATOK 

Mi volt itt a rendszerváltás után? Mi lett itt a „fülkeforradalom” után? Kérdések, me-

lyek heves vitákat keltenek. Ez a könyv a magyarországi demokrácia elmúlt két évti-

zedének megértéséhez kíván hozzájárulni, és körvonalazza a jelenlegi alkotmányos 

átalakulás természetét. A gyűjteményes kötet az 1993 és 2011 között született rövid 

alkotmányjogi elemzések, publicisztikák szerkesztett és bővített változatát tartalmaz-

za. A feldolgozott írások többsége az egykori Magyar Hírlap nevezetes hetedik olda-

lán, a Magyar Narancs Egotrip rovatában, a HVG véleményoldalán, az Élet és Iroda-

lom Szabadláb rovatában és a Szuverén.hu oldalain jelent meg. 

A többek között a Perzsa leveleket és a Federalist Paperst felidéző szövegek bemutat-

ják, hogy az alapjogok itthon és külföldön nem utópikus ködképek, hanem a szabad 

polgárok boldogulását és a politikai közösség koordinációját elősegítő jogi eszközök. 

A különálló eseményekre reflektáló írások folyamából kirajzolódnak az 1989-es alkot-

mányos konstrukció működés zavarai. Legyen szó törvényhozóról, miniszterről, bün-

tetőbíróról, járványügyi hatóságról vagy középiskolai tanárról, a reflexek és attitűdök 

gyakran jelezték a szabadság hagyományának hiányát. A kötet utolsó része a választá-

sok utáni rövid, de sorsfordító periódusról szól. A '89-es alkotmány lebontásával és az 

új alaptörvény elfogadásával olyan rendszer jött létre, amelynek karakteréhez tarto-

zik, hogy csorbítja a mindenkit egyenlően megillető emberi jogokat és szabadságokat. 

Ezért most az itt a kérdés, hogy miként viszonyuljanak az új rezsimhez azok, akik 

elkötelezett hívei az alkotmányos demokrácia morális elveinek és bevált intézményeinek.                   (nyitottmuhely.hu) 
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rányi Gergely 60. születésnapja 

tiszteletére 

[szerk. Hautzinger Zoltán, 

Verhóczki János] ; [kiad. a 

Magyar Rendészettudományi 

Társaság Határrendészeti Ta-

gozata] 

Budapest : Magyar 

Rendészettudományi 

Társaság, 2012 
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Pécsi Tudományegyetem Ál-
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Herke Csongor,  

Hautzinger Zoltán 
Pécs : AndAnn, 2012 

Büntető törvénykönyv : kiegészít-

ve jogegységi határozatokkal és a 

bírói gyakorlattal : 1978. évi IV. 

törvény a Büntető Törvénykönyv-

ről 

[összeáll. Kadlót Erzsébet, 

Gaál József Krisztián] 
Budapest : Novissima, 

2012 

Az új Munka Törvénykönyvének 

magyarázata 
[írták] Pál Lajos [et al.] ; 

szerk. Kardkovács Kolos 
Budapest : HVG-

ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 

2012 
A bírói függetlenség, a tisztességes 

eljárás és a politika : összehasonlí-

tó jogi tanulmányok 

szerk. Badó Attila Budapest : Gondolat, 

2011 

A kisebbség joga : kisebbségi tör-

vénykezés Magyarországon : 1988

-2006 

Dobos Balázs ; [közread. 

MTA Etnikai-nemzeti  

Kisebbségkutató Intézet] 

[Budapest] : Argu-

mentum, cop. 2011 

A közrendvédelem alapjai [a jegyzet szerzői Baranyi 

József ..., Tihanyi Miklós ...] 
Budapest : [s.n.], 2011 

Fogyasztóvédelem és büntetőjog Karsai Krisztina Budapest : HVG-

ORAC Lap. és 

Könyvkiadó, 2011 

Az alkotmányos demokrácia alap-

intézményei 
Petrétei József Budapest ; Pécs :  

Dialóg Campus, cop. 

2011 
Életfogytig szabadláb: Alkotmány-

jogi karcolatok 
Tóth Gábor Attila Budapest: Élet és  

Irodalom, 2011 
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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. 


