
1 

TARTALOM 

Figyelő 

Doktori Iskola Programja  2.
  

Dr. Korinek László 

Dr. Berke Gyula 

Dr. Polyák Gábor   3. 

 

Dr. Ádám Antal 

Dr. Csöndes Mónika 

Dr. Drinóczi Tímea 

Dr. Horváth Zsuzsanna  

Dr. Meleg Csilla 

Dr. Pókecz Kovács Attila 

Dr. Szilovics Csaba 

Dr. Horváth Csaba 

Dr. Kocsis Miklós 

Dr. Kajtár istván 

Dr. Naszlady Georgina 

Dr. Visegrády Antal  4. 

 

Könyvajánló 

Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az 
angol és skót jogban  5. 

 

Peace Treaties and International Law in 
European History 

Commentary on the UN Convention on 
the International Sale of Goods 6. 

 

Új folyóiratok tartalomjegyzéke 

              7. 

 Új könyveink  

     8. 

Impresszum 

            9. 

Tabella Juridica 
Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár              2012. év 5.szám 



2 

 

DOKTORI ISKOLA PROGRAMJA 

 

A Doktori Iskola május 18-i programjának egyik előadója a Jogi Kar díszdoktora Gilbert Gornig professzor a 

Marburgi Egyetemről „WIRKUNG DES INTERNATIONALEN RECHTS IM NATIONALEN RECHT” – „A NEM-

ZETKÖZI JOG HATÁSA A NEMZETI JOGRENDSZEREKRE” címmel tartott előadást. 
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tovább: http://www.pecsma.hu/helyi/2012/05/24/pecsi-jogtudos-a-munka-szabalyozasarol/ 

 

PÉCSI DOCENS A MÉDIATÖRVÉNYRŐL — DR POLYÁK GÁBOR 

Az újságírói forrásvédelem tekintetében kifogásolhatatlanná válik a médiaszabályozás az 
Alkotmánybíróság (Ab) határozata nyomán, a terület más kérdéseivel azonban még min-
den bizonnyal foglalkozni fog az Ab – vélekedett Koltay András és Polyák Gábor médiajo-
gász egy, az ELTE jogi karán rendezett vitafórumon.  

tovább: http://www.pecsma.hu/helyi/2012/05/23/pecsi-docens-a-mediatorvenyrol/ 

 

DR KORINEK LÁSZLÓ ELŐADÁSA 

2012. május 14-én 18.00 órakor Prof. Dr. Korinek László Nemi szerepek és a bűnözés  

címmel tartott előadást a  Pécsi Akadémiai Bizottság  

székházában. 

 

PÉCSI JOGTUDÓS A MUNKA SZABÁLYOZÁSÁRÓL—DR BERKE GYULA 

Sok változást hoz a Munka törvénykönyvéhez (Mt.) kapcsolódó átmeneti szabályokról 

szóló törvényjavaslat, amely várhatóan jövő héten kerül a kormány elé. A CompLex Kiadó 

adózási szakportálja, az Adó Online Berke Gyulával, a Pécsi Tudományegyetem jogi kará-

nak dékánjával, a törvényt előkészítő szakmai bizottság tagjával készített interjút az át-

meneti szabályokról.  
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Ádám Antal: A posztdemokráciáról mint a 

posztmodernitás különös változatáról  

Csöndes Mónika: A Hadley v Baxendale ítélet – 

esetismertetés „common law módra”  

Drinóczi Tímea: Gondolatok az Alkotmánybíró-

ság 61/2011. (VII. 12.) AB határozatával kapcsolat-

ban  

Horváth Zsuzsanna – Schmidt Norbert: A fenn-

tartható fejlődés koncepciója az uniós fejlesztési 

dokumentumokban  

Meleg Csilla: A bizalom hálójában – társadalmi 

nézőpontok  

Pókecz Kovács Attila: In diem addictio a római 

jogban  

Szilovics Csaba: Az igazságosság elveinek érvé-

nyesülése a természetes személyek adóztatásá-

ban  

Horváth Csaba: A 2010. évi önkormányzati vá-

lasztások  

Kocsis Miklós: Az alkotmánymódosítások alkot-

mánybírósági kontrolijáról  

Kajtár István: Az osztrák minisztertanács 

protokolumai 1850 október – 1851 május  

Mátyás Melinda: „Nemessányi Zoltán – Bán Dá-

niel: A bizományi szerződés és a szállítmányozási szerződés” 

 Naszladi Georgina: „Az Alkotmányon innen és túl”  

 Visegrády Antal: „Andrea Büchler: Islamic Law in Europe?”  
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KÖNYVAJÁNLÓ 

Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és skót jogban 

A szerző joghallgató kora óta érdeklődik az angol jog sajátosságai iránt. Ez az irányultsága illeszkedik a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén mintegy két évtizede folyamatban 
lévő összehasonlító polgári jogi kutatásokhoz. „A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa jogrendszerei-
ben” címmel 2009-ben a HVG-ORAC Kiadónál jelent meg 414 oldalas monográfiája. Ennek lényegében tema-
tikus folytatása, tartalmi kiterjesztése jelen könyvének anyaga, melynek címe: „Polgári jogi fejlődés az angol 
és a skót jogban”. „Polgári jog” helyett „polgári jogi fejlődés”-re utal azért, hogy abba az angol jogi és a skót 
jogi anyagok is beilleszthetők legyenek. Óvatosan kerüli tehát a szerző az angol jog vonatkozásában a polgári 
jog kifejezés alkalmazását. Számol azzal a jogászi szakmában szinte közismert ténnyel, hogy az angol jogban 
a „polgári jog” a kontinentális felfogás szerinti jogági értelemben nem létezik. Bár Sir Matthew Hale már 1713-
ban az angol jog polgári jogi részével foglalkozott az 
akkor kiadott „An Analysis of the Civil Part of the 
Law of England; Digestes and Method” című posztu-
musz könyvében, utóbb – talán éppen a jog összeha-
sonlítás hatására –, Andrew Burrows oxfordi profesz-
szor szerkesztésében 2000-ben például „English 
Private Law” címmel jelent meg tekintélyes monográ-
fia. Az erőteljes kontinentális befolyás alatt fejlődött 
skót jog esetében a polgári jog jogágiságának kérdése 
nem okozott problémát. 

Csaknem egy évtizede kezdett hozzá a szerző jelen 

könyvének megírásához, melyhez hasznosította az 

angol joggal foglalkozó, korábban megjelent tanul-

mányait is. Sajátossága e könyvnek, hogy erős törté-

nelmi beágyazottsággal, tankönyvszerűen tárgyalja az 

angol és a skót jogfejlődési mozzanatokat, valamint 

hogy az egyes fejezetei jellegükben és talán még mű-

fajukban is eltérőek. Ritka öröm a történeti kutatá-

sokkal foglalkozónak, ha témája aktuálissá válik. A 

Szerző ezt a 2005–2009 közötti angol igazságügyi re-

form, a lordkancellár jogállásának megváltoztatása és 

a skót függetlenedési törekvéseknek az utóbbi évek-

ben tapasztalható felerősödése kapcsán is megélhet-

te. 

(Forrás: http://www.hvgorac.hu/sites/portal/
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Peace Treaties and International Law in European History 

 

In the formation of the modern law of nations, peace treaties played a pivotal role. Many basic 

principles and rules that governed and still govern relations between states were introduced and 

elaborated in the great peace treaties from the Renaissance onwards. Nevertheless, until recently 

few scholars have studied these primary sources of the law of nations from a juridical perspective. 

In this edited collection, specialists from all over Europe, including legal and diplomatic 

historians, international lawyers and an International Relations theorist, analyse peace treaty 

practice from the late fifteenth century to the Peace of Versailles of 1919. Important emphasis is 

given to the doctrinal debate about peace treaties and the influence of older, Roman and medieval 

concepts on modern practices. This book goes back further in time beyond the epochal Peace of 

Treaties of Westphalia of 1648 and this broader perspective allows for a reassessment of the role of 

the sovereign state in the modern international legal order.  

(forrás: books.google.com) 

 

 

Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 

The Convention on the International Sale of Goods is one of the most successful attempts to 

unify parts of the law of international commerce. The Convention is now in force in more 

than 70 states and there are thousands of decisions by courts and arbitral tribunals that 

apply the rules of the Convention with the numbers increasing each year. As well as growing 

case law there are numerous books and innumerable contributions by scholars and 

practitioners on the Convention and its various topics and problems. Moreover, the CISG has 

had a great influence on modern domestic laws, such as the German Law of Obligations and 

the codifications in former Socialist states as well as on projects to unify the law, for example 

the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts and the European 

Principles of Contract Law.  

 

This is the third English edition of the Commentary on the UN Convention on the Internati-

onal Sale of Goods (CISG), the first having published in 1998. It is based on a broad 

comparative analysis of decisions and scholarly contributions from all states which have 

enacted the Convention. The contributors to this book, all being experts in their respective 

fields, base their analysis on the conviction that understanding and interpretation of the 

Convention requires close comparison and careful consideration of judicial and scholarly 

views from all jurisdictions. The previous editions of this Commentary have become an 

important source for the reading and explanation of the Convention, and are frequently cited 

by legal writers, courts and tribunals from all over the world.   

(forrás: books.google.com) 
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Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 
 

 

 

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAINAK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/A%20Legfels%C5%91bb%20B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g%20hat%

C3%A1rozatainak%20hivatalos%20gy%C5%B1jtem%C3%A9nye_2012-2.PDF 

BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20Hat%C3%A1rozatok_2012-5.PDF 

EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Eur%C3%B3pai%20B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20%C3%8Dt%

C3%A9letek_2011-4.PDF 

EUROPEAN LABOUR LAW 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/European%20Labour%20Law_2011-4.PDF 

FIGYELŐ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-20.PDF 

FUNDAMENTUM 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Fundamentum_2011-4.PDF 

HVG 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG_2012-20.PDF 

INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%A9s%20Jog_2012-4.PDF 

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Jegyz%C5%91%20%C3%A9s%20K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_2012-

2.PDF 

KÖZIGAZGATÁSI-GAZDASÁGI DÖNTVÉNYTÁR  

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/K%C3%B6zigazgat%C3%A1si-Gazdas%C3%A1gi%20D%C3%B6ntv%

C3%A9nyt%C3%A1r_2012-5.PDF 
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CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI 

ADATOK 

Polgári jogi fejlődés az angol és a skót 

jogban  

Kecskés László Budapest : HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft., 

2012  

Peace Treaties and International Law 

in European History 

[szerk. Randall Lesaffer ]  Cambridge University 

Press, 2007 

Commentary on the UN Convention 

on the International Sale of Goods 

[szerk. Ingeborg H. Schwenzer, 

Peter Schlechtriem ]  

 

Oxford University Press, 

2005 

Kommentar zum Einheitlichen UN-

Kaufrecht - CISG - 

C.H.BECK  In Gemeinschaft mit 

Helbing & Lichtenhahn/

Basel, 2008 

Environmental protection and human 

rights  

Donald K. Anton, Dinah Shelton  Cambridge : Cambridge 
University Press, 2011  

Frauen in der Geschichte des Rechts  Ute Gerhard  München : Beck Verl., 

1997  

European Integration: First 

Experiences and Future Challenges 

Csaba, Laszlo, Gabor Hunya, and 

Jozsef Fogarasi  

Oradea : Partium, cop. 

2011 

Emberi jogok és jogi kultúrák az  

Európai Unióban  

Kondorosi Ferenc [Budapest] : Saldo, 2012  

European peripheries  ed. by Andrássy György, Jyrki 

Käkönen, Nagy Noémi  

Pécs : University of Pécs 

Faculty of Law Centre 

for European Studies : 

Publikon, 2012  

A varázsló eltöri pálcáját? : a jogi sza-

bályozás vonulata az asszisztált humán 

reprodukciótól a reproduktív klónozá-

sig  

Navratyil Zoltán ; előszó Zlinszky 

János  

Budapest : Gondolat, 

2012 
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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. 


