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DR KENGYEL MIKLÓS: MAGYARORSZÁG A LUGANÓI EGYEZMÉNY  

KAPUJÁN BELÜL 

 

Éppen tizenhárom éve annak, hogy a szerző „Magyarország a Luganói 

Egyezmény kapujában” címmel egy tanulmányt tett közzé a Magyar Jog-

ban, amelyet hamarosan a német fordítás is követette.  A cikk megírásának 

közvetlen előzménye a Magyar Kormány 1997 decemberében tett nyilatko-

zata volt a Luganói Egyezményhez való csatlakozás szándékáról. Az 1988-

ban megkötött, de napjainkban már csak „első” vagy „régi” Luganói Egyez-

ményként emlegetett nemzetközi szerződés az 1968. évi Brüsszeli Egyez-

ménnyel’’ azonos tartalommal jött létre „a polgári és kereskedelmi ügyek-

ben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásá-

ról”.  

 

 

Cikk folytatása a MAGYAR JOG 2012. augusztusi számában olvasható. 

CHRONOWSKI NÓRA—PETRÉTEI JÓZSEF: AZ ALKOTMÁNYJOGI 

FELELŐSSÉGRŐL 

 

A felelősség fogalmának számos megközelítése ismert. Létezik köznapi, 

erkölcsi, politikai, jogi stb. felelősség-fogalom, amelyek csak egyes fogalmi 

elemeiket tekintve mutatnak bizonyos azonosságot, illetőleg hasonlósá-

got, más elemeik viszont részben különböznek egymástól, részben sajátos 

viszonyban, „átfedésben” állnak egymással. Ezért az alkotmányjogi felelős-

ség fogalmának meghatározása érdekében feltétlenül indokolt egyrészt a 

különböző felelősségi alakzatok egymástól  való egzakt elhatárolása, más-

részt annak hangsúlyozása, hogy az alkotmányjogi felelősség egyfelől 

(formai szempontból) mindig a konkrét alkotmányi szabályozás függvé-

nye, másfelől (tartalmilag) pedig az adott kor társadalmi-hatalmi viszo-

nyai, a felmerült problémák is meghatározó szerepet játszanak  abban, 

hogy az alkotmányjogi felelősség milyen aspektusai kerülnek előtérbe.  

 

 

Cikk folytatása a JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2012. májusi számában 
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DR. TILK PÉTER PHD AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS TÖRVÉNYESSÉGI ÉS ALKOTMÁNYOSSÁGI 

KONTROLLJA 

Az önkormányzati jogalkotás törvényességi és alkotmányossági kontrollja 2012. január l-jétől szétvált, a törvényességi 

kontroll felügyeletté alakult, az alkotmányossági vizsgálat pedig lényege-

sen változott. Erre figyelemmel talán érdeklődést válthat ki a szabályo-

zás áttekintése.  

Kiindulópont az Alaptörvény 52. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az 

előírás rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése kö-

rében törvény keretei között rendeletet alkot, ami – a (3) bekezdés sze-

rint – más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Figyelemmel az Alaptör-

vény T) cikkének (3) bekezdésére, ami szerint jogszabály nem ütközhet 

az Alaptörvénnyel sem, önkormányzati rendelet Alaptörvénybe sem üt-

közhet.  

 

DR. KISS ATTILA: A 2011. ÉVI ÚJ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY ÉR-

TELMEZÉSE ÉS VIZSGÁLATA AZ ÖNKORMÁNYZATI TARTA-

LOMSZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ ELVÁRÁ-

SOK TÜKRÉBEN   

A közigazgatás napjaink egyik legkomplexebb rendszere, amelyet a mű-

ködése során kialakuló számos jogviszony miatt jogszabályok széles köre 

szabályoz. Hazánkban a ’90-es években megjelent elektronikus közigaz-

gatáshoz kötődő eljárások és szolgáltatások is széles körben kezelnek 

személyes adatot, így szükséges a rendszert adatvédelmi szempontból is vizsgálnunk. 

 

 

DR. BENCSIK ANDRÁS, DR. BURAI PETRA, DR. CSEFKÓ FERENC, DR. HABIL. FÁBIÁN ADRIÁN: AZ ÖN-

KORMÁNYZATOK ÁTLÁTHATÓ, KORRUPCIÓMENTES MŰKÖDÉSE 

A helyi önkormányzatok jelentős hatáskörökkel bírnak, számos hatósági ügyben döntenek, napi szinten érintkeznek a 

helyi lakosokkal, amikor azok a közszolgáltatásokat igénybe veszik, és számottevő pénzügyi eszközökkel gazdálkodnak. 

Ezek a tényezők külön-külön is, de együttesen mindenképpen kiemelt korrupciós kockázatoknak teszik ki eme intéz-

ményeket és munkatársaikat, ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni ezek kivédése érdekében. Egy sikeres korrup-

cióellenes program esetében elengedhetetlen, hogy a helyi önkormányzatok speciális problémáit is figyelembe vegye, 

valamint, hogy teret engedjen az intézmények saját, egyéni meg oldásainak, amelyek saját tapasztalataikra épülnek.  

 

A cikkek folytatása az ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS július-augusztusi számában olvasható. 
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TÓTH JUDIT—SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET—NAGY BOLDIZSÁR : VITA A SZABAD KÖLTÖ-

ZÉSHEZ VISSZAVEZETŐ ÚTRÓL  

 

Tóth Judit és Szalayné Sándor Erzsébet opponensi véleménye 

Nagy Boldizsár „A magyar menekültjog és menekültügy a 

rendszerváltástól az Európai Unióba lépésig. Erkölcsi, politikai

-filozófiai és jogi vizsgálódások” c. PhD-értekezésérői – a szer-

ző válaszával.  

A dolgozat elsőként abból a hipotézisből indul ki, hogy mene-

kült mivoltot a szabad költözés tilalma hozza létre, és ha min-

denki szabadon költözhetne más országba az üldözés országá-

ból, akkor nem is lennének jogi értelemben vett menekültek. 

Ez persze feltételezi, hogy a szabad költözést az üldözés orszá-

gában is a szabad kiutazással biztosítják, másfelől akkor sur 

place menekült sem lenne, mert hiszen üldözés sem lenne, így 

mindenki hazatérhetne félelem és életveszély nélkül. Ez tehát 

annak az egyik elágazása, hogy megszűnhet-e valaha is az ül-

dözöttség. Idetartozó másik állítása a szerzőnek , hogy a sza-

bad költözés joga a menekültek legfontosabb védő faktora le-

hetne. 

 

A cikk folytatása a KÖZJOGI SZEMLE júniusi számában olvas-

ható. 

NASZLADI GEORGINA:  ELDŐLT A KORÁBBI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZATOK JOGI SORSA 

Az Alkotmánybíróság 22/2012. (V. 11.) AB határozatában megállapította, hogy az olyan nemzetközi szerződés kötelező 

hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz, amely az alapító szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek 

módosítására vagy kiegészítésére irányul, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, feltéve, 

hogy a szerződés az Alaptörvényből eredő további hatáskörök közös gyakorlására irányul.  

 

 

A cikk folytatása a KÖZJOGI SZEMLE júniusi számában olvasható. 
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VÓKÓ GYÖRGY  

Új Európai börtönszabályok és magyarázatuk – XIV. rész  

Vókó György Új európai börtönszabályok és magyarázatuk című so-

rozatának XIV. részében a következő témákkal foglalkozik: 

A kettős büntethetőség tilalma 

Kényszer alkalmazása 

Kényszereszközök 

Fegyverhasználat 

Beadványok és panaszok 

 

A sorozat előző részei: 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk I. rész 

ÜGYÉSZEK LAPJA 1: pp. 89-96. (2008) 

 

Új európai börtönszabályok és magyarázatuk. II. rész 

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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LUKAS ACHATHALER, DOMENICA HOFMANN, MATTHIAS PÁZMÁNDY 
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG ALS GLOBALE HERAUSFORDERUNG: 
BEITRÄGE AUS PRAXIS UND WISSENSCHAFT 
 
Internationale und europäische PerspektivenKorruption ist eines der brennendsten 
aktuellen Themen in Politik und Wirtschaft.  
Um die wachsende öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Korruption um 
politologische und soziologische Fragestellungen und somit auch systematisch-
wissenschaftliche Analysen auszuweiten, trafen sich WissenschafterInnen 
europäischer Universitäten und ExpertInnen aus internationalen Organisationen zu 
einem Symposium der Universität Wien. Ihre Beiträge spiegeln die gesamte 
Bandbreite aktueller wissenschaftlicher und praxisgeleiteter Auseinandersetzung 
mit diesem Thema wider. 
Mit Beiträgen von Kurt Bayer, Aleksandra Djokic, Dorothée de Nève, Gerhard 
Donner, Lucas Grafl, Domenica Hofmann, Georg Huber-Grabenwarter, Erik Larson, 
Tina Olteanu, Matthias Pázmándy, Gernot Stimmer, Katrin Tännler und René 
Wenk.  
 

forrás: http://www.amazon.de/Korruptionsbek%C3%A4mpfung-Als-Globale-
Herausforderung-Wissenschaft/dp/3531180193 

KÖNYVAJÁNLÓ 

ANNA NYILAS 

SIMPLIFICATION AND ACCELERATION OF CIVIL JUSTICE IN EUROPE 

The book focuses on legal instruments that promote simplification of the 

process and timely completion of the lawsuit in the first instance civil 

procedure. It observes the changes of traditional principles in the pursuit of 

efficient and high quality court procedures. Results of a research conducted 

from 2007 to 2010 are presented. Civil procedures of multiple jurisdictions are 

covered, including the most "influencing" English, French and German 

procedures and specific procedural regulations in Austria, the Netherlands and 

Hungary ? the latter used as a basis of reflection, as the "native" procedure of 

the author. Small claims procedures are interpreted as one significant way of 

providing access to justice by keeping judicial resources and procedural costs 

moderate while providing a well-established judgment with all its effects and 

enforceability. A balance of parties rights and managing powers of the judge 

together with the principle of cooperation guaranteed by explicit procedural 

liabilities in the law may lead to an effective and just system of civil litigation. 

The book should help gain insight into efficiency issues in civil justice for 

lawyers or anyone interested.  

forrás: http://www.amazon.com/Simplification-acceleration-civil-justice-Europe/dp/3846505145 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

JOEL COLÓN-RÍOS: WEAK CONSTITUTIONALISM: DEMOCRATIC 
LEGITIMACY AND THE QUESTION OF CONSTITUENT POWER 

This book argues that only a regime that provides an outlet for constituent power 

to manifest from time to time can ever come to enjoy democratic legitimacy. In so 

doing, it advances a democratic constitutional theory, one that combines a strong 

or participatory conception of democracy with a weak form of constitutionalism. 

The author engages with Anglo-American constitutional theory as well as 

examining the theory and practise of constituent power in different constitutional 

regimes (including Latin American countries) where constituent power has 

become an important part of the left’s legal and political discourse. Weak 

Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the Question of Constituent 

Power will be of particular interest to legal/political theorists and comparative 

constitutional lawyers. It also provides an introduction to the theory of 

constituent power and its relationship to constitutionalism and democracy. 

 

forrás: http://www.amazon.com/Weak-Constitutionalism-Democratic-Constituent-Constitutional/dp/0415671906 

 

KRISTIN HENRARD, ROBERT DUNBAR: SYNERGIES IN MINORITY 

PROTECTION: EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW 

PERSPECTIVES 

There has recently been a remarkable growth in standard-setting with respect 

to the protection of minorities in international and European law. Layered on 

top of existing human rights standards relevant to minorities, these 

developments have resulted in a complex and multi-faceted regime, but one 

which still does not amount to an integrated and coherent system of minority 

protection. In addition to providing an up-to-date account of the relevant 

standards and their development in practice, this collection breaks new ground 

by seeking to identify the extent to which some integration and coherence 

(synergy) is emerging as a result of the work of treaty-monitoring bodies and 

other international institutions. Leading experts on the main instruments and 

institutions assess matters such as the application of similar principles, the 

emergence of common themes, explicit cross-referencing between treaty bodies 

and international institutions and the development of similar working 

methods.  

 

forrás: http://www.amazon.com/Synergies-Minority-Protection-International-Perspectives/dp/0521864836 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Joel%20Col%C3%B3n-R%C3%ADos&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Kristin%20Henrard&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20Dunbar&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 

 

A-M 
 
 
ACTA JURIDICA HUNGARICA 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Acta%20Juridica%20Hungarica%202012-3.PDF  

 

EURÓPAI JOG 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Eur%C3%B3pai%20Jog%202012-4.PDF 

 

FIGYELŐ 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91%202012-37.PDF 

 

GAZDASÁG ÉS JOG 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Gazdas%C3%A1g%20%C3%A9s%20Jog%202012-7_8.PDF 

 

HVG 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%202012-37.PDF 

 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Journal%20on%20European%20History%20of%20Law%202012-1.PDF 

 

MAGYAR KÖZJEGYZŐK LAPJA 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Notarius%20hungaricus%202012-7_8.PDF 

 

MUNKAÜGYI ÉRTESÍTŐ 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Munka%C3%BCgyi%20%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91%202012-9.PDF  

 

 

 

 

 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Acta%20Juridica%20Hungarica%202012-3.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Eur%C3%B3pai%20Jog%202012-4.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Figyel%C5%91%202012-37.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Gazdas%C3%A1g%20%C3%A9s%20Jog%202012-7_8.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%202012-37.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Journal%20on%20European%20History%20of%20Law%202012-1.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Notarius%20hungaricus%202012-7_8.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Munka%C3%BCgyi%20%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91%202012-9.PDF
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N-Z 

 

NEUE JUSTIZ 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Neue%20Justiz%202012-8.PDF 

 

TB TANÁCSADÓ 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/TB%20Tan%C3%A1csad%C3%B3%202012-7_8.PDF 

 

ÜGYVÉDEK LAPJA 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%9Cgyv%C3%A9dek%20Lapja%202012-4.PDF  

 

ZEITSCHRIFT FÜR DAS GESAMTE FAMILIENRECHT 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20das%20gesamte%

20Familienrecht%202012-16.PDF 

 

ZEITSCHRIFT FÜR EUROPARECHT INT. PRIVATRECHT & RECHTSVERGLEICHUNG 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/ZfRv%202012-4.PDF 

 

ZRP 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20Rechtspolitik%202012-6.PDF 

 

 

http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Neue%20Justiz%202012-8.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/TB%20Tan%C3%A1csad%C3%B3%202012-7_8.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/%C3%9Cgyv%C3%A9dek%20Lapja%202012-4.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20das%20gesamte%20Familienrecht%202012-16.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20das%20gesamte%20Familienrecht%202012-16.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/ZfRv%202012-4.PDF
http://akk.lib.pte.hu/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20Rechtspolitik%202012-6.PDF
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   Szakmai rendezvényekSzakmai rendezvényekSzakmai rendezvények   

HARMINCKETTEDIK JOGÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 

2012. szeptember 27–29. Helyszín: Eger 

 

A Magyar Jogász Egylet sok év után ismét Egerben rendezi meg 2012. szeptember 27–29-én (csü-tör-tök, pén-

tek,szombat) HARMINCKETTEDIK JOGÁSZ VÁNDORGYŰLÉSÉT, melynek házigazdája az MJE Heves Megyei 

Szervezete. A Vándorgyűlés alapvetően az új Büntető Törvénykönyvvel és Polgári Törvénykönyvvel foglalko-

zik. Szakmai továbbképzést jelentő programja — plenáris ülés (csütörtök délelőtt) két -két pár-hu-za-mos 

szekcióülés (csütörtök délután, péntek délelőtt és délután) keretében — a következő témaköröket öleli fel: 

PLENÁRIS ÜLÉS:  

Kilenc hónappal az Alaptörvény hatálybalépése után az ombudsman szemével, Prof. Dr. Szabó Máté alapvető 

jogok biztosa 

SZEKCIÓÜLÉSEK:  

 

A Btk. Általános Részéből  

A büntethetőség akadályai, Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese 

A büntetések és intézkedések, a büntetés kiszabása, Dr. Mészár Róza, a Kúria tanácselnöke 

A Btk. Különös Részéből  

Nemi bűncselekmények, Dr. Busch Béla tszv. egyetemi docens, ügyvéd 

Kábítószerrel való visszaélés, Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke 

Közlekedési büntetőjog az „unortodox” büntetőpolitika rendszerében, Dr. Csomós Tamás, a Békés Megyei 

Ügyvédi Kamara elnöke 

A Polgári Törvénykönyvből  

Személyiségvédelem az új Ptk.-ban. Hatása a reklám- és sajtójogra, Dr. Pázmándi Kinga tszv. egyetemi docens 

Az új Ptk. és a családi vagyonjog, Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke 

A szerződések általános szabályai az új Ptk.-ban, Dr. Wellmann György, a Kúria kollégiumvezetője 

Pénzügyi szerződések az új Ptk.-ban, Dr. Auer Katalin, a Magyar Bankszövetség vezető jogtanácsosa 

Kereskedelmi jogi elemek a Ptk. Kötelmi Jog Különös Részében, Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár 

Egyesületi és alapítványi jog a civiltörvényben és az új Ptk.-ban, Dr. Lomnici Zoltán, a Kúria tanácselnöke 
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Szeptember negyedik péntek éjszakája idén is a szenvedélyesen kíváncsiaké! 

Végre újra kinyílnak a laborajtók, a kutatók ismét kibújnak fehér köpenyükből, és hétköz-

napi nyelven mutatják be a tudományt. 

Szeptember 28-án, Kutatók Éjszakáján kicsik és nagyok személyesen találkozhatnak a ku-

tatókkal, kipróbálhatják eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik a munkájukat elő-

adások, vetélkedők, kiállítások és tudományos-szórakoztató programok keretében. 

A kutatók a tudomány csodái mögött álló hétköznapi emberek - ezt hivatott  népszerűsíte-

ni 2012. szeptember 28-án a Kutatók Éjszakája, melynek országos programsorozatán idén 

is bepillanthatunk szinte minden tudományág "kulisszái" mögé. 

Ez nem az unalmas előadások estéje, ezek a programok a kutatókat és életpályájukat, a tu-

dományos módszereket és eredményeket a laikusok számára is érthető és élvezhető formá-

ban, interaktív módon, néhol játékos formában mutatják be az érdeklődőknek. 

Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Kutatók Éjszakája Európa-szerte már he-

tedik esztendeje méltán népszerű tudományos fesztivál, elsősorban a pályaválasztás előtt 

álló fiatalokat szólítja meg. 

Hét év alatt a Kutatók Éjszakája hazai látogatottsága több mint tizenötszörösére növeke-

dett, és így Magyarország egyik legjelentősebb kutatás-fejlesztéssel foglalkozó eseményso-

rozatává vált. Ma már az ország számos pontján, az összes régióban elérhetők az interaktív, 

tudományosan igényes programok minden korosztály számára. 

 

 



12 

 

 

 

CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI 

ADATOK 
Korruptionsbekämpfung als 

globale Herausforderung : 

beiträge aus Praxis und 

Wissenschaft  

Lukas Achathaler, 

Domenica Hofmann, Matt-

hias Pazmandy  

Wiesbaden : VS 

Verlag für 

Sozialwissenschaften

, 2011  

Weak constitutionalism : 

democratic legitimacy and the 

question of constituent power 

Joel I. Colón-Ríos  London ; New York : 

Routledge, 2012  

Synergies in minority 

protection : european and Inter-

national law perspectives  

ed. by Kristin Henrard, Ro-

bert Dunbar  

Cambridge : Camb-

ridge University 

Press, 2008  

Egységes szerkezetbe foglalt 

munka törvénykönyve magyará-

zatokkal a munkaadók számára 

a, 2012. évi I. törvény alapján  

[összeáll. Bálint Adrienn, 

Lóródi László] ; [kiad. a] 

Munkaadók és Gyáriparos-

ok Országos Szövetsége  

Budapest : Munka-

adók és Gyáriparos-

ok Országos Szövet-

sége, 2012  

Simplification and acceleration 

of civil justice in Europe : with 

special reference to small claims 

procedures /  

Nyilas Anna Saarbrüchen: LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing GmbH, 
[2011]  

Önkormányzati pénzügyek : ha-

zai kihívások és nemzetközi pél-

dák : [tanulmány]  

[a tanulmányt kész. Vigvári 

András]  

Budapest : ÁSZ Kut. 

Int, 2011  

Nemzetközi szervezetek és in-

tézmények  

Blahó András, Prandler Ár-

pád ; szerk. Prandler Árpád  

Budapest : Aula, 2011  

Basic documents on human 

rights  

ed. by Ian Brownlie  Oxford : Clarendon 

Pr., 1971 
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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. 


