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Kedves Olvasóink! 

Áprilisi hírlevelünk új rovattal bővült. A 4. oldalon található az új 

jogi folyóiratok tartalomjegyzéke, melyek a linkekre kattintva vál-

nak elérhetővé.  

Amennyiben további észrevételek, javaslatok vannak a hírlevéllel 

kapcsolatban, örömmel vesszük, ha megosztják velünk. 

Könyvtárunk arra törekszik, hogy a Jogi Kar oktatóinak munkáját 

minél magasabb színvonalon támogassa. 

  

  Üdvözlettel: 

Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 
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DR. BERKE GYULA ELŐADÁSA  A NYITOTT EGYETEMEN 

2012. április 10-én Berke Gyula dékán tartott előadást a munka jogáról. Az 

előadás részletesen foglalkozott az új Munka Törvénykönyvvel, melyet a 

magyar parlament 2011 december 13-án név szerinti szavazással fogadott el.  

A 2012. július 1-én hatályba lépő törvény - Berke Gyula szerint – forradalmi 

változás a munkajogi szabályozás szemléletében. 

 Az előadás a munkajogi szabályozás történeti folyamatának ismertetésé-

vel kezdődött. A következő részben a függő és az önálló munka közötti 

különbségéről, az individuális és kollektív munkajog lényegéről, valamint 

a relatív diszpozitivitás elvéről hallhattunk. 

Berke dékán úr szemléletes példákkal mutatta be a 2012. júliusától életbe 

lépő új törvényi változásokat. Részletesen megismerhettük a felmondási 

tilalmak szűkítését, és a védett kor szabályozását, valamint képet kaptunk 

a bérpótlék és kártérítés kérdéséről is. Téma volt a borravaló, és hálapénz dilemmája. 

Az érdekfeszítő előadás végén Docens Úr megválaszolta a hallgatóság kérdéseit. 

  PRIVACY IN THE WORKPLACE – NEMZETKÖZI KONFERENCIA 

 

2012 április 2-3-ig a Tudásközpont adott helyet a Privacy In The 

Workplace elnevezésű nemzetközi konferenciának. A PAW 

(Privacy at Wrokplace) a Pécsi Tudományegyetem és a Göttinge-

ni August-Georg Egyetem közös projektje.  

A konferencia a munkahelyi adatvédelem, illetve a munkavállaló 

elektronikus eszközökkel való megfigyelésének kérdéseit vizsgálta.  

A programot Balogh György Zsolt egyetemi docens indította „Data 

protection challenges in the world of working” című előadásával. A 

konferencia első napján a Pécsi Tudományegyetem résztvevői kö-

zül a PTE-ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékről 

Szőke Gergely László tudományos segédmunkatárs és Kiss Attila 

PhD hallgató előadását hallhattuk, majd a második napon Kajtár 

Edit, a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék egyetemi 

adjunktusa beszélt a jogszerű és jogellenes munkahelyi megfigye-

lésről. 
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Mészáros Ádám 

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓK ALKONYÁN ÉS HAJNALÁN  

A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései  

 

A mű egy több évet átfogó kutatómunka eredményeit mutatja be két részben.Az első 
rész azokat a megoldási javaslatokat ismerteti és értékeli, amelyek az elmúlt 10 év 
folyamán az új Btk kodifikációja során születtek.  Ennek során alapvetően az igaz-
ságügyi tárca hivatalos tervezeteit, azoknak is a büntetőjogi felelősséget érintő rendel-
kezéseit (alapelvek, a bűncselekmény fogalma, stádiumok, szándékosság/gondatlanság, 
elkövetők, felelősségi akadályrendszer) tekinti át. Mindemellett utalásszerűen kitér 
Wiener A. Imre és Ligeti Katalin „nem hivatalos” művére is.  
A második rész külön tanulmányokat szentel a büntetőjogi felelősség egyes problema-
tikus területeinek, felfedi és áttekinti azokat, illetőleg értékeli az azokkal kapcsolatos 

álláspontokat, és nem nélkülözi a megoldási javaslatokat sem.  Ennek a résznek a 
kulcsfogalmai: bűncselekmény , a társadalomra veszélyesség kategóriája, a bünte-
tőjogi felelősségre vonás akadályrendszere a jogos védelem és a megelőző jogos vé-
delem, illetve az elkövetők. 

http://www.okri.hu/content/view/145/ 

ECONOMIC CRISIS and CRIME 

This volume addresses a variety of issues related to economic crisis in the 
broadest sense of the term, involving diverse national and international 
contexts, historical epochs, and a range of problems related to economic life. 
The chapters in this volume tackle criminologically relevant questions in 
connection with crime/deviance and/or the control thereof, on the basis of an 
analysis of any aspect of economic life, in general, and economic crisis, in 
particular. Thematically diverse within the province of criminology and the 
sociology of crime, deviance, and social control, the chapters are not restricted 
in terms of theoretical approach and methodological orientation. In these and 
all other relevant respects, this book is usefully varied in examining selected 
dimensions of economic crisis in relation to important questions of crime and 
crime control. Specific themes discussed include: corporate crime, money 
laundering, foreclosures, and mortgage fraud. This book provides timely 
analyses of the impact of the current economic crisis, innovative perspectives 
on problems of economy and finance, and criminological insights on often 
neglected aspects of social life. Students and scholars in criminology, sociology, 
economics, criminal justice, and other relevant social sciences will find much 
food for thought in these pages and, hopefully, discover insights relatable to 
their own investigations.  

This volume appears as Volume 16 in the series, "Sociology of Crime, Law, and 
Deviance." 

http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zEconCrisisbook.html 

KÖNYVAJÁNLÓ 

http://www.okri.hu/content/view/145/
http://info.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?PHPSESSID=ckd4553e17gussjs4vtulrkeu6&PHPSESSID=ckd4553e17gussjs4vtulrkeu6&id=1521-6136
http://info.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?PHPSESSID=ckd4553e17gussjs4vtulrkeu6&PHPSESSID=ckd4553e17gussjs4vtulrkeu6&id=1521-6136
http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zEconCrisisbook.html
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Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 

 ACTA JURIDICA HUNGARICA 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Acta%20Juridica%20Hungarica_2012-1.PDF 
 
BELÜGYI SZEMLE 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Bel%C3%BCgyi%20Szemle_2012-3.PDF 
BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK TÁRA  

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20D%C3%B6nt%C3%A9sek%20T%C3%A1ra_2012-3.PDF 

FIGYELŐ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-15.PDF 

JOGELMÉLETI SZEMLE 

http://jesz.ajk.elte.hu/2012_1.html 
 

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/K%C3%B6zjegyz%C5%91k%20K%C3%B6zl%C3%B6nye_2012-2.PDF 

MUNKAÜGYI ÉRTESÍTŐ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Munka%C3%BCgyi%20%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2012-m%C3%A1rcius.PDF 

NEUE JUSTIZ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Neue%20Justiz_2012-2.PDF 

OSTEUROPA RECHT 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Osteuropa%20Recht_2012-1.PDF 

OSTEUROPA RECHT KÜLÖNSZÁM 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Osteuropa%20Recht_k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m.PDF 

TB TANÁCSADÓ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/TB%20Tan%C3%A1csad%C3%B3_2012-3.PDF 

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/%C3%9Aj%20Magyar%20K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_2012-3.PDF 

 

 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Acta%20Juridica%20Hungarica_2012-1.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Bel%C3%BCgyi%20Szemle_2012-3.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20D%C3%B6nt%C3%A9sek%20T%C3%A1ra_2012-3.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-15.PDF
http://jesz.ajk.elte.hu/2012_1.html
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/K%C3%B6zjegyz%C5%91k%20K%C3%B6zl%C3%B6nye_2012-2.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Munka%C3%BCgyi%20%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2012-m%C3%A1rcius.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/Neue%20Justiz_2012-2.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Osteuropa%20Recht_2012-1.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Osteuropa%20Recht_k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/TB%20Tan%C3%A1csad%C3%B3_2012-3.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/archiv/%C3%9Aj%20Magyar%20K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_2012-3.PDF
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CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI  

ADATOK 
Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és 

hajnalán : A büntetőjogi felelősség 

aktuális kérdései 

Mészáros Ádám Pécs : Virágmandula 

Kft., 2012 

Economic Crisis and Crime szerk. Mathieu Deflem  London: Emerald, 2011 

Önkormányzati pénzügyek : hazai 

kihívások és nemzetközi példák : 

[tanulmány][ 

a tanulmányt készítette:Vigvári 

András]  

Budapest : ÁSZ Kut. 

Int, 2011  

Büntetés végrehajtási jogszabályok : 

kiegészítve jogegységi határozatokkal 

és a bírói gyakorlattal : pótfüzet a 

2011. június 8-as lezárású kiadáshoz, 

2012. január 1-es állapot  

[összeáll. Kadlót Erzsébet, 

Mohácsi Barbara]  

Budapest : Novissima, 

2012  

A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás (Ket.) :  

2012. február 1.  

 Budapest : Árboc, 

[2012]  

Társasági törvény :  

2012. március 1.  

 Budapest : Árboc, 

[2012]  

Ingatlan-nyilvántartás :  

2012. március 1.  

 Budapest : Árboc, 

[2012]  

Civil szervezetek : 2012. február 1.   Budapest : Árboc, 

[2012]  

Öröklés, hagyatéki eljárás :  

2012. január 1.  

 Budapest : Árboc, 

[2012]  

Polgári törvénykönyv :  

2012. január 1.  

 Budapest : Árboc, 

[2012]  

Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. tör-

vény a büntetőeljárásról :  

2012. február 1.  

[szerk. Szilner György]  Budapest : Novissima, 

2012  

Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről : 

Kiegészítve a vonatkozó kollégiumi 

állásfoglalásokkal és jogegységi hatá-

rozatokkal : 2012. január 1.  

[szerk. Szilner György]  Budapest : Novissima, 

2012  

Polgári perrendtartás : 1952. évi III. 

törvény a polgári perrendtartásról : 

Kiegészítve a vonatkozó kollégiumi 

állásfoglalásokkal és jogegységi hatá-

rozatokkal : 2012. február 1.  

[szerk. Szilner György]  Budapest : Novissima, 

2012  
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Vita 

 

Földi András—Hamza Gábor Reflexiók egy különös recenzióról című írása a Jogelméleti Szemle 

2011. évi 4. számában megjelent Nótári Tamás „Római köz– és magánjog” című könyvéről szóló 

recenzióra reagálás. 

Rovatunkban közzétettük Molnár Imre vitaindító recenzióját, a recenzióra való reflexiót, illetve 

Nótári Tamás válaszát a  reflexióra. 

 

A recenzió MOLNÁR IMRE: Nótári Tamás: Római köz- és magánjog címen az alábbi linken 
érhető el:  

http://jesz.ajk.elte.hu/molnar48r.html 

 

 

Földi András—Hamza Gábor Reflexiók egy különös recenzióról: 
http://jesz.ajk.elte.hu/foldi49.pdf 
 

 

Nótári Tamás válasza  Szálkák és gerendák – reflexiók egy reflexióra című írása:  

http://jesz.ajk.elte.hu/notari49szal.pdf 

http://jesz.ajk.elte.hu/molnar48r.html
http://jesz.ajk.elte.hu/foldi49.pdf
http://jesz.ajk.elte.hu/notari49szal.pdf
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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. 


