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Kedves Olvasóink! 

Új szolgáltatással szélesíti palettáját a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazda-

ságtudományi Szakkönyvtár. Munkatársainkkal rendszeresen átnézzük és kigyűjtjük 

a PTE-ÁJK oktatóinak műveire való hivatkozásokat a frissen beérkező jogi folyó-

iratokból és könyvekből. Ezeket rendszerezzük és meghatározott időszakonként el-

küldjük Önöknek. 

Bízunk benne, hogy új szolgáltatásunkkal hatékonyan tudjuk segíteni munkájukat! 

  Üdvözlettel: 

Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 



2 

 

         DR. VISEGRÁDY ANTAL  
    EGYETEMI TANÁR ELŐADÁSA  

 

Bíráskodási modellek a világ nagy jog-

rendszereiben  

2012. április 18.-án, szerdán Visegrády Pro-

fesszor Úr a kontinentális bíráskodás, az 

esküdtbíráskodás, a kádibíráskodás és a 

japán békéltető bíráskodás sajátosságairól 

beszélt az Óriás Nándor teremben össze-

gyűlt közönség előtt. 

A hallgatóság érdeklődését az előadás vé-

gén feltett nagyszámú kérdés is bizonyí-

totta.  

 

JOGÁSZ DOKTORANDUSZOK  

     PÉCSI TALÁLKOZÓJA 
 

 2012 április 20-21-én második alka-

lommal rendezte meg a Pécsi Tudo-

mányegyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Kar Doktori Iskolája ,,Jogász 

Doktoranduszok Pécsi Találkozója" 

című konferenciáját a doktorandu-

szok és fiatal kutatók számára. A 

rendezvény alapvető célja, hogy le-

hetőséget és fórumot teremtsen a 

jogász doktoranduszok és fiatal ku-

tatók hazai és külföldi szakmai kap-

csolatainak és együttműködéseinek 

kiépítésére, valamint legújabb kuta-

tási eredményeinek prezentálására, 

véleményük ütköztetésére.  
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FÁBIÁN ADRIÁN: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS  

Kerekasztal- beszélgetés Területi közigazgatás – önkormányzatok 

Helyi önkormányzatok 2012. évi konferenciája 

A kerekasztal beszélgetés tárgya az új önkormányzati törvény új el-

mei, új intézményi megoldásai. 

Fábián docens úr nézete szerint „Bár rengeteg a támogatható változás 

az új önkormányzati törvényben, alapvetően semmi forradalmi diffe-

rencia a még hatályos törvényhez képest – véleményem szerint - nincs 

benne” 

A korábbinál gyengébb törvényességi kontrollt nem lehetett volna al-

kotni, mert Magyarországon volt a leggyengébb egész Európában—

hangzott el a konferencián. 

Fábián Adrián kiemelte, hogy elsősorban a jogsértés súlya határozza       

meg a bírság összegét, nem a jövedelmi, vagyoni és egyéb viszonyok. 

KORINEK LÁSZLÓ: HAGYOMÁNYTEREMTŐ KÖSZÖNTŐ 

 

A Belügyi Szemle 2012/3. számában olvasható Dr Korinek László Hagyo-

mányteremtő köszöntője, amely Szikinger István hatvanadik születés-

napja alkalmából íródott.  

„A nemzetközi rangú szakembernek kijáró tisztelet mellett a szerkesztői 

szándék túlmutat a születésnapi eseményen. Elhatározásunk szerint a 

jövőben rendszeresen felidézzük a csaknem hatvan éve szolgáló folyóirat 

múltjából azoknak a gondolatait, akik szerzőként járultak hozzá a rendé-

szeti szakma műveléséhez, az állam- és jogtudomány fejlesztéséhez, a 

hivatásrend időtálló értékeinek ápolásához. Nagyon indokolt, hogy a sort 

Szikinger István kandidátussal, a Rendőrtiszti Főiskola egykori tanárával, 

a Pécsi Tudományegyetem habilitált doktorával, a jeles ügyvéddel és 

közszereplővel kezdjük.” 
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Barabás Tünde – Fellegi Borbála – Windt Szandra (Szerk.)  

Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás 

 

Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban„A 
resztoratív szemléletű fogvatartás gondolata új paradigmaként kiutat kínál a ha-
gyományos büntetőrendszer zsákutcájából. E szemlélet támogatóinak ugyanak-
kor ügyelniük kell arra, hogy a szakma és a közvélemény ne úgy tekintsen erre a 
módszerre, mint ami minden problémára megoldást nyújt. A resztoratív 
»mozgalmat« gyakorló szakemberek indították el, most azonban már a kutató-
kon – például a MEREPS projekt munkatársain – a sor, hogy konstruktív és kriti-
kus megközelítéssel rendszerezzék és értékeljék a resztoratív szemlélettel kapcso-
latos eredményeket és lehetőségeket. A könyv a kutatókat és a terepen dolgozó 
szakembereket egyaránt arra inspirálhatja, hogy tovább dolgozzanak a resztoratív 
folyamat előmozdításán.” 

Dr. Martin Wright 

a Howard League for Penal Reform szervezet korábbi igazgatója 

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

 
Handbook Of Research On International Consumer Law 
 
Geraint Howells , Iain Ramsay , Thomas Wihelmsson , David Kraft 

 

Edited by Geraint Howells, Manchester University and Barrister, Gough Square 
Chambers, UK, Iain Ramsay, Kent University, UK and Thomas Wilhelmsson, Univer-
sity of Helsinki, Finland with David Kraft, Manchester University, UK 

 

Description 
‘This is a richly interesting collection of essays, written by leading names in the field. 
It offers a thoroughly reliable survey of key tensions and challenges in modern 
consumer law and brilliantly combines thematic overview with detailed analysis. It 
will stimulate comparative thinking, it will provide a source of information and it 
will be welcomed by consumer law scholars all over the world.’ 

 
– Stephen Weatherill, University of Oxford, UK  

 

(http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=12642) 

KÖNYVAJÁNLÓ 

http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Geraint%20Howells
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Iain%20Ramsay
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Thomas%20Wihelmsson
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=David%20Kraft
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Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 
 

 

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%B6rt%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle_2012-4.PDF 

 

BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20Hat%C3%A1rozatok_2012-

4.PDF 

 

FIGYELŐ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-16.PDF 

 

HVG 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG_2012-16.PDF 

 

ITÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK 

http://akk.tudaskozpont pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%8Dt%C3%A9l%C5%91t%C3%A1blai%20Hat%C3%

A1rozatok_2012-1.PDF 

 

MUNKAÜGYI SZEMLE 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Munka%C3%BCgyi%20Szemle_2012-2.PDF 

 

ZRP 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/ZRP_2012-3.PDF 

 

 

 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%B6rt%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle_2012-4.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20Hat%C3%A1rozatok_2012-4.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20Hat%C3%A1rozatok_2012-4.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-16.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG_2012-16.PDF
http://akk.tudaskozpont%20pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%8Dt%C3%A9l%C5%91t%C3%A1blai%20Hat%C3%A1rozatok_2012-1.PDF
http://akk.tudaskozpont%20pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%8Dt%C3%A9l%C5%91t%C3%A1blai%20Hat%C3%A1rozatok_2012-1.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Munka%C3%BCgyi%20Szemle_2012-2.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/ZRP_2012-3.PDF
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CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI 

ADATOK 

Felelősségvállalás, kapcsolat és 

helyreállítás 

Barabás Tünde – Fellegi Bor-

bála – Windt Szandra (Szerk.) 

P-T Műhely, Országos 

Kriminológiai Intézet, 

2011 

Handbook Of Research On Inter-

national Consumer Law 

Geraint Howells , Iain 

Ramsay , Thomas 

Wihelmsson , David Kraft 

Edward Elgar  

Publishing Ltd, 2012 

Önkormányzati pénzügyek : hazai 

kihívások és nemzetközi példák : 

[tanulmány][ 

a tanulmányt készítette: 

Vigvári András] 

Budapest : ÁSZ Kut. 

Int, 2011 

Emberi jogok és jogi kultúrák az 

Európai Unióban 

Kondorosi Ferenc [Budapest] : Saldo, 

2012 

Munkajogi navigátor : az új Munka 

Törvénykönyve a gyakorlatban 

[szerzők Horváth István,  

Szabó Tibor] 

Budapest : Adónet.hu 

Zrt., 2012 

Reményvétel : az európai magánjo-

gi gondolkodás a reményvétel mik-

rokozmoszán keresztül 

Benke József Budapest : HVG-

ORAC Lap- és Könyv-

kiadó Kft., 2011 

Az Európai Unió jogának alapjai Gombos Katalin Budapest : Complex, 

2012 

A szakképzési törvény 1993-2011 [... összeáll. Klész Tibor] Budapest : Complex, 

2012 

Gazdasági jog : 2006. évi IV. tör-

vény a gazdasági társaságokról : 

2012. március 1. 

[szerk. Szilner György] Budapest : Novissima, 

2012 

Cégtörvény : 2006. évi V. törvény a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cég-

eljárásról és a végelszámolásról : 

1997. évi CXXXII. törvény a külföldi 

székhelyű vállalkozások magyaror-

szági fióktelepeiről és kereskedelmi 

képviseleteiről : 2012. március 1. 

szerk. Szilner György] Budapest : Novissima, 

2012 

http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Geraint%20Howells
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Iain%20Ramsay
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Iain%20Ramsay
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Thomas%20Wihelmsson
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Thomas%20Wihelmsson
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=David%20Kraft
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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. 


