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PROF. DR. KECSKÉS LÁSZLÓ 

A választottbíráskodás magyarországi gyökerei 

Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is régre nyúlnak a 

választottbíráskodás gyökerei. Az első emlék érdekes módon egy büntető-

ügyből való. Szent István II. dekrétumának 16. cikke, egy büntető tényállás-

ra utalva azt a rendelkezést tartalmazta, hogy „a 110 aranypénz büntetésből 

10 aranypénz pedig adassék az arbitereknek és a mediátoroknak közö-

sen” [„decem (pensae) autem arbitris et mediatoribus condonentur”].  

Szent István királyunknak az igazságszolgáltatással kapcsolatos felfogásá-

hoz illeszthető volt a választottbíráskodás gondolata. Szent Imre herceghez 

intézett  „Intelmeinek” az igazságszolgáltatással kapcsolatban alapeleme, 

hogy a király ne feltétlenül közvetlenül saját maga bíráskodjon, és azt is 

említi, hogy a jó bíráskodás az  „igaz ítélet” egyik legfontosabb előfeltétele a 

türelem. 

 

Cikk folytatása a Magyar Jog 2012. májusi számában olvasható. 

DRINÓCZI TÍMEA: A tulajdonhoz való jog az Alaptörvényben  

E tanulmányban Magyarország 2012. január l-jén hatályba lépett Alaptör-

vényének a tulajdonhoz való alapjogra és annak értelmezését esetleg befo-

lyásoló alaptörvényi rendelkezésekre vonatkozó szabályait tekinti át, és 

von le belőlük következtetéseket a tulajdon védelmével összefüggésben a 

szerző.  

A2 Alaptörvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 

törvényhez képest részletesebb rendelkezéseket tartalmaz, a tulajdonhoz 

való jogot az alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelő megfogalmazás-

ban alapjogként biztosítja, de ez – az Alaptörvény értelmezési szabályai, az 

Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozott volta, és a tulajdonhoz való 

joggal összefüggő intézmények eltérő szabályozása miatt nem jelenti azt, 

hogy azonos alapjogi védelemről is beszéli lehetne. Az Alaptörvény szöve-

géből kiindulva tehát jelenleg pusztán irányvonalak vázolhatok fel, lehető-

ségek fogalmazhatók meg a tulajdonhoz való jog jövőbeli védelmével és 

érvényesítésével kapcsolatban, illetve arra vonatkozóan, hogy az Alkot-

mánybíróság az eddigi gyakorlatát figyelembe veszi/veheti-e . 

 

Cikk folytatása: Jogtudományi Közlöny, 2012. májusi számában olvasható 
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VÓKÓ GYÖRGY  

Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk – XIII. rész  

Vókó György Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk című so-

rozatának XIII. részében a következő témákkal foglalkozik: 

Magas fokozatú speciális biztonsági és biztonságossági intézkedések  

Motozások és ellenőrzések  

Bűncselekmények  

Fenyítés és szankciók  

 

A sorozat előző részei: 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk I. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 1:(15. évf.) pp. 89-96. (2008) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. II. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 3: pp. 99-102. (2008) 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. III. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 4: pp. 119-124. (2008) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. IV. rész.  

Fogvatartási feltételek. Befogadás 

ÜGYÉSZEK LAPJA 5: pp. 109-116. (2008) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk - V. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 6:(15. évf.) pp. 77-79. (2008) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk - VI. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 1:(16. évf.) pp. 89-95. (2009) 

 

Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk - VII. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 3-4:(16. évf.) pp. 89-101. (2009) 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. VIII. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 2: pp. 119-124. (2010) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk: IX. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 17:(3-4) pp. 105-110. (2010) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk: X. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 17:(5) pp. 97-99. (2010) 

 

Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk: XI. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 18:(1) pp. 103-104. (2011) 

 

Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk - XII. rész. 103-104. 

ÜGYÉSZEK LAPJA 18:(2) pp. 103-104. (2011) 
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200 Jahre ABGB (1811-2011)  
Die österreichische Kodifikation im internationalen Kontext 
 
Barbara Dölemeyer (Herausgeber), Heinz Mohnhaupt (Herausgeber),  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Választottbírók Könyve 

Szerkesztette: Kecskés László, Lukács Józsefné 

A könyv szerkesztőinek szakmai tevékenysége hosszabb ideje összekap-

csolódik a választottbíráskodással. Fél évtizede pedig közös felelősségük 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó 

Választottbíróság munkájának szervezése, irányítása. Erre az időszakra 

esik, hogy Magyarországon a választottbíráskodás intézménye a jogászi, 

szakmai körökön túlmenően, szélesebb érdeklődést is vonzott.  

A választottbíráskodással kapcsolatos ismeretek szélesebb körben hoz-

záférhetővé tétele ezért joggyakorlati és kulturális szempontból is fon-

tosnak tűnik. 

Ebben a kötetben a közelmúltban elkészült és részben már publikált 

tanulmányokat, elemzéseket, dokumentumokat tesznek közzé szerző-

társaikkal a nemzetközi és a magyar választottbíráskodást érintően. A 

magyar jogi könyvkiadásban újszerű az a megoldás, hogy a könyvhöz 

„Tételes melléklet” címmel (supplement) dokumentációs kiegészítés 

kapcsolódik puha kötésben.  

Forrás: http://www.hvgorac.hu/sites/portal/

valasztottbirok_konyve@901372_kiadvany.html 

Anlässlich der 200-Jahrfeier des "Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs für die 

gesamten deutschen Erbländer der Öster reichischen Monarchie" verabschiedet 1811 

und in Kraft getreten am 1.1.1812 fand im Max-Planck-Institut für europäische 

Rechtsgeschichte im November 2010 ein Symposion statt, das auch die 

internationalen Aspekte dieser Kodifikation in den Blick nahm: Gesetzestechnik, 

Wertevermittlung und Gesellschaftsentwürfen vor dem Hintergrund europäischer 

Gesetzgebungsgeschichte. Die Beiträge behandeln Kodifikationstechnik und 

Wirkungsgeschichte auf den verschiedenen rechtlichen und gesellschaftlichen 

Feldern in nationaler und internationaler Perspektive.  

Forrás:  https://catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib_4117024  
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

The Max Planck Encyklopedia of European Private Law 

Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, 

and Andreas Stier  

A landmark reference work in the field of European private law, 

offering expert historical and comparative analysis on all major 

topics in the field 

Sets current debates about legal harmonization in their historical 

context, providing an invaluable context in which to understand the 

modern politics of European private law 

Features full bibliographies of the most important publications and 

information sources on national and transnational private law - 

serving as a go-to guide for research in the field 

The emergence of European private law constitutes one of the most 

significant developments in the modern legal landscape. Driven by 

the European Union, a political programme of harmonization has 

begun to reshape the national private laws of Member States.  

 

Successful legal reform depends on a solid foundation of 

understanding European private law in its entirety, including its 

historical development and the comparative law dimension. The 

Max Planck Encyclopedia of European Private Law provides such a 

foundation. The existing knowledge in many areas of European 

private law is presently available only through relatively inaccessible 

specialized literature; some areas are completely lacking systematic 

legal research. The Encyclopedia systematically gathers the available 

information at all different levels and in all various branches of 

private law and gives an overview on all major areas of European 

private law. The Encyclopedia consists of approximately 500 entries 

in alphabetical order. Each entry covers the subject matter with 

regard to its legal history, the comparative law dimension and 

unification projects - where they exist. A bibliography at the end of 

each entry provides an overview of the most important publications 

for further reading. 

 

The Encyclopedia will be an essential reference point for all those 

working on European law and private law within Europe. 

Forrás: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199578955.do#.T9XTGNmYvcs 

 



6 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Debating Euthanasia 

Emily Jackson and John Keown 

In this new addition to the Debating Law series, Emily Jackson 

and John Keown re-examine the legal and ethical aspects of the 

euthanasia debate. 

 

Emily Jackson argues that we owe it to everyone in society to do 

all that we can to ensure that they experience a 'good death'. For 

a small minority of patients who experience intolerable and 

unrelievable suffering, this may mean helping them to have an 

assisted death. In a liberal society, where people's moral views 

differ, we should not force individuals to experience deaths they 

find intolerable. This is not an argument in favour of dying. On 

the contrary, Jackson argues that legalisation could extend and 

enhance the lives of people whose present fear of the dying 

process causes them overwhelming distress. John Keown argues 

that voluntary euthanasia and physician-assisted suicide are 

gravely unethical and he defends their continued prohibition by 

law. He analyses the main arguments for relaxation of the law - 

including those which invoke the experience of jurisdictions 

which permit these practices - and finds them wanting. Relaxing 

the law would, he concludes, be both wrong in principle and 

dangerous in practice, not least for the dying, the disabled and 

the disadvantaged. 

 

Emily Jackson is a Professor of Law at the London School of 

Economics.  

John Keown holds the Rose F Kennedy Chair in Christian Ethics 

in the Kennedy Institute of Ethics at Georgetown University. 

Formerly, he taught the law and ethics of medicine in the 

Faculty of Law at Cambridge, where he was a Fellow of Queens' 

College and of Churchill College 

 

Forrás: http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781849461788 

PUBLISHER 

Hart Publishing 

PUBLISHED 

December 2011 

 

EXTENT 

200 pages 

COVER 

Paperback 

ISBN 

9781849461788  
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Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 
 

 

 

 

BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK TÁRA 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20D%C3%B6nt%C3%A9sek%20T%
C3%A1ra_2012-5.PDF 
 

FIGYELŐ 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91_2012-22.PDF 

 

GAZDASÁG ÉS JOG 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Gazdas%C3%A1g%20%C3%A9s%20Jog_2012-5.PDF 
 

HVG 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG_2012-22.PDF 

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Jogtudom%C3%A1nyi%20K%C3%B6zl%C3%B6ny_2012-5.PDF 

 

ÜGYÉSZEK LAPJA 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%9Cgy%C3%A9szek%20Lapja_2012-2.PDF 

 

ZRP 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/ZRP_2012-4.PDF 

 

 

 

 

http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20D%C3%B6nt%C3%A9sek%20T%C3%A1ra_2012-5.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20D%C3%B6nt%C3%A9sek%20T%C3%A1ra_2012-5.PDF
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Gazdas%C3%A1g%20%C3%A9s%20Jog_2012-5.PDF
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Szakmai rendezvényekSzakmai rendezvényekSzakmai rendezvények   

MUNKABÉR ÉS A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

2012.06.13.        Helyszín: Hotel Marriott Courtyard, 1085 Budapest József Körút 5.  

Előadó: Dr. Kajtár Edit egyetemi adjunktus, PTE Munkajogi és Társadalombiztosítási tanszék  

A konferencián az alábbi kérdéseket tárgyalják részletesen: 

Alapbér 

Teljesítménybér 

Bérpótlék 

Műszakpótlék 

Távolléti díj 

PÉCSI MUNKAJOGI KONFERENCIA AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALKALMAZÁSÁRÓL 

2012.06.21.   Helyszín: PTE– ÁJK - Dr. Halasy-nagy József Aula, 7625 Pécs Rákóczi út 80. II. Emelet  

Előadók: 

Dr. Kovács Erika tudományos munkatárs, igazgató, Összehasonlító és Európai Munkajogi Intézet, PTE-ÁJK 

Prof. Dr. Kiss György tanszékvezető egyetemi tanár, PTE AJK 

Dr. Berke Gyula dékán, PTE AJK 

Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem 

Program: 

9:30-10:30 - Megnyitó 

10:30-12:00 - Munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályozási lehetőségek 

12:00-13:00 - Ebédszünet 

13:00-14:00 - Munkaidőre vonatkozó szabályozás 

14:00-15:00 - Munkaszerződés létesítése, munkáltatói jogkör, felek jogai és kötelessége 

15:00-16:00 - Munkaviszony megszüntetés, Rugalmas foglalkoztatás 

16:00 - Zárszó 
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Szakmai rendezvényekSzakmai rendezvényekSzakmai rendezvények   

 

MUNKAVISZONY MEGSZŰNTETÉSE 2012 

 

2012.06.27.        Helyszín: Hotel Marriott Courtyard, 1085 Budapest József Körút 5. 

 

Előadó: Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem 

 

A konferencián az alábbi kérdéseket tárgyalják részletesen:  

 

Milyen módokon lehet megszüntetni a munkaviszonyt az új Mt. rendszerében? 

Milyen eltérő szabályozás érvényesül a felmondás és az azonnali hatályú felmondás körében? 

Melyek a határozott időre létesített munkaviszony megszüntetésének munkáltatói és munkavállalói lehetőségei? 

Melyek a felmondási tilalmak, illetve milyen munkavállalói körrel szemben érvényesülnek? 

Milyen követelmények érvényesülnek a felmondások indokolásával szemben? 

Milyen változások következtek be a munkáltatói jogutódlás szabályaiban? 

Melyek a munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményei, miként érvényesülnek a kártérítési felelősség új sza-

bályai? 
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"Múzeumok éjszakája" programsorozat keretében 

a Klimo Könyvtár és az Egyetemtörténeti Kiállítás megnyitja kapuit 

minden érdeklődő számára 

Vendégeinknek új kiállítással kedveskedünk: 

„A nagy világ csodái a fölöttünk való világról " 

Csillagászattörténet a Klimo Könyvtárban 

Az idegenvezetések időpontja: 

KLIMO KÖNYVTÁR 

16 és 24 óra között, minden egész órában. 

(Az utolsó idegenvezetés 23 órakor kezdődik!) 

 

EGYETEMTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 

Folyamatosan látogatható 16 és 24 óra között 

 

Csatlakozó programok: 

> Kreatív gyermekprogram (nyomdázás, kódexszínezés, könyvkészítés) 

> Napfoltok távcsöves megfigyelésén vehetnek részt a látogatók a 

könyvtár udvarában 16:00-tól 19:30 óráig a Magyar Csillagászati 

Egyesület pécsi csoportjának tagjai irányításával. 

 

Helyszín: 

Pécs, Szepesy Ignác utca 3. szám alatt 

(a Pécsi Egyetemi Könyvtár régi bejárata) 

 

A programok látogatása ingyenes! 
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CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI 

ADATOK 

Választottbírók könyve (szerk.) Kecskés László 

  Lukács Józsefné 

Budapest : HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft., 

2012  

200 Jahre ABGB (1811-2011)  

Die österreichische Kodifikation im 

internationalen Kontext 

(szerk. )Barbara Dölemeyer He-

inz Mohnhaupt  

Frankfurt am Main : 

Klostermann, 2012 

The Max Planck Encyklopedia of Euro-

pean Private Law 

Volume 1. 

Edited by Jürgen Basedow, Klaus 

J. Hopt, Reinhard Zimmermann, 

and Andreas Stier  

 

 

Oxford:University Press, 

2012 

The Max Planck Encyklopedia of Euro-

pean Private Law 

Volume 2. 

 

Edited by Jürgen Basedow, Klaus 

J. Hopt, Reinhard Zimmermann, 

and Andreas Stier  

Oxford: University Press, 

2012 

Debating Euthanasia Emily Jackson and John Keown Oxford: Hart Publishing 
2011 

A harmadik országbeli állampolgárok 

szociális jogai 

(Szerk.) Gellérné Lukács Éva Budapest: Tullius Kia-

dó ,2009 

Az államháztartás működési rendje 

2012. 

(Szerk.) Varga Katalin, Paál 

György 

Hagyárosbörönd: Pénz-

ügyi Tájékoztató Iroda 

Kft, 2012 

Emberi jogok és jogi kultúrák az  

Európai Unióban  

Kondorosi Ferenc [Budapest] : Saldo, 2012  

Az első rozsnyói közjegyző Rokolya Gábor Budapest: Magyar Orszá-

gos Közjegyzői Kamara, 

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. 


