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Dr Berke Gyula: Mérlegen az Mt. első hat hónapja 

Az Országgyűlés tavaly fogadta el az új Munka Törvénykönyvét, mely júli-

us 1-jén lépett hatályba. Berke Gyula tagja volt a törvényt előkészítő szak-

mai bizottságnak. Vele beszélgetett Molnár Ildikó a HR&Munkajog újság-

írója. 

Az interjúban szó volt a  január elsejétől hatályos szabályokról, az Mt-vel 

kapcsolatos jogalkalmazási nehézségekről és jogalkotási hibákról. 

Berke Gyula tisztázta  a munkáltatói jogutódlás uniós és hazai szabályozá-

sának állítólagos ellentmondásait, és beszélt a szakszervezetek szabályozá-

si hatalmáról. 

 

Az interjú a HR & Munkajog 2013. februári számában olvasható. 

 

Fókuszban: A változó közigazgatás 

Dr. Kiss László DSc. HSc.: Átalakuló önkormányzati rendszer 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

rendelkezései négy időpontban lépnek hatályba.  

A Mötv preambulumában írt kitétel, mely szerint „hazánk önkormányzati 

rendszere átfogó megújításra szorul”, előreláthatólag ebben az évben való-

sul meg. 

A 2013-as évben az önkormányzatokat reformértékű változások érik, írta 

köszöntőjében Kiss László.   

Az új törvény egyik alapvető célja  hogy a helyi önkormányzás alapelvei 

változatlanul és hiánytalanul érvényesüljenek, ugyanakkor az önkormány-

zati szervezet és működés átalakítása segítse elő a közigazgatási szolgálta-

tások színvonalának emelését. 
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Dr. Tóth Mihály: Remények és aggodalmak a negyedik Büntető törvénykönyvünk hatályba lépése előtt 

Az új Btk. 2013. július 1-jén lép életbe . 

Tóth Professzor Úr nem csak olyan kérdésekkel foglalkozott, amelyek a büntetőjogászokat foglalkoztatta, hanem a 

szélesebb közönség részére is szolgált érdekességekkel. 

Szó volt a jogos védelem új szabályozásáról,  a  büntethetőségi korhatárról,  valamint a tényleges életfogytig  tartó 

szabadságvesztés  problémájáról. 

Változtak a jogos védelemre vonatkozó szabályok, amelyek szélesebb körben engedik meg a jogtalan támadással 

szembeni védekezést. Olyan törvényi feltételeket állapított meg a jogalkotó, amelyek mellett az elhárítás mértéke 

meghaladhatja a támadás mértékét. 

A büntethetőség alsó korhatára általános szabály szerint nem változik, a 14. életév marad, azonban kivételesen sú-

lyos bűncselekmény elkövetése esetén, rendkívül korlátozottan megengedi a büntethetőségi korhatár 14 évről 12 

évre csökkentését.  
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Könyvbemutató 

dr. Schmelczer-Pohánka Éva: A Pécsi püspöki könyvtár története (1774–1945) 

 

Schmelczer-Pohánka Éva A pécsi püspöki könyvtár története (1774-1945) című, frissen megjelent kötetének bemutatójára 

2013. március 7-én, 15 órakor került sor a Tudásközpont Konferenciatermében.  

A Klimo Könyvtár történetét feldolgozó munkát Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspöknek, Dr. Zeller Gyula, a PTE 

rektorhelyettesének és Prof. Dr. F. Dárdai Ágnes, az Egyetemi Könyvtár főigazgatójának bevezető gondolatai után Dr. 

Jankovits László egyetemi docens mutatta be a szerzővel való beszélgetés keretében. 

A könyv tudományos igényességgel dolgozza fel az értékes könyvgyűjtemény  teljes históriáját, állományát, melyet Klimó 

György püspök közkinccsé tett, amikor mindenki előtt megnyitotta könyvtárának kapuit.  

 

Schmelczer-Pohánka Éva munkája nemcsak alapos, de élvezetes, olvasmányos alkotás.  
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Constitution for a Disunited Nation: On Hungary's 2011 Fundamental Law 
Gabor Attila Toth (Author, Editor)  
 
More than two decades after the post-communist constitutional transition, Hungary 
got into the spotlight again. As a result of the 2010 elections, the governing majority 
gained two-thirds of the seats in parliament, which made constitutional revision 
exceptionally easy, bypassing extensive political and social deliberations. In April 2011, 
on the first anniversary of the 2010 election, a brand new constitution was 
promulgated, named the Fundamental Law. This collection is the most comprehensive 
account of the Fundamental Law and its underlying principles. The objective is to 
analyze this constitutional transition from the perspectives of comparative 
constitutional law, legal theory and political philosophy. The authors outline and 
analyze how the current constitutional changes are altering the basic structure of the 
Hungarian State. The key concepts of the theoretical inquiry are sociological and 
normative legitimacy, majoritarian and partnership approach to democracy, 
procedural and substantive elements of constitutionalism. Changes are also examined 
in the field of human rights, focusing on the principles of equality, dignity, and civil 
liberties.  
 

Forrás: http://www.amazon.com/Constitution-Disunited-Nation-Hungarys-
Fundamental/dp/6155225184 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Bestiális emberek. Sorozatgyilkosokkal négyszemközt 

Thomas Müller 

A könyv bepillantást enged egy olyan szakember munkájába, aki évek óta a hazug-

ság, az álcázás és a csalás felismerését tanulmányozza. A szerző elismert sorozat-

gyilkossági szakértő, aki négyszemközti beszélgetéseket folytatott olyan tettesek-

kel, mint a női áldozatainak testét sósavval teli hordókba rejtő "savas gyilkos", vagy 

a 11 prostituáltat megölő bűnöző.  

A szörnyű esetek felidézése nem öncélú, a szerző abban a reményben írta könyvét, 

hogy a tettesek,különleges világát, "kódját" megismerve talán sikeresebben lehet 

megelőzni, felderíteni más hasonló bűneseteket.  

Thomas Müller (1964, Innsbruck) Európa egyik vezető kriminálpszichológusa, bí-

rósági szakértő. A tiroli születésű szakember rendőrjárőrként kezdte, innen 

küzdötte fel magát sorozatgyilkossági szakértővé. Hírhedt gyilkosságok felderítője, 

nyomozások tanácsadója, bestiális emberek leleplezője. Tanítómestere a híres FBI-

munkatárs, Robert Ressler volt. 

 

Jelenleg az Osztrák Belügyminisztériumban a Kriminálpszichológiai Szolgálatot 

vezeti. Doktori értekezését (Promotion zum Dr. rer. nat.) kriminálpszichológiából 

és alkalmazott pszichiátriából védte meg.  Forrás: http://ronniszakkonyv.hu/

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Gabor%20Attila%20Toth&search-alias=books&sort=relevancerank
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

THE COURT OF JUSTICE AND THE CONSTRUCTION 
OF EUROPE: Analyses and Perspectives on Sixty Years of 
Case-law  

LA COUR DE JUSTICE ET LA CONSTRUCTION DE 
L'EUROPE: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de 
Jurisprudence 

Court of Justice of the European Union (Ed.)  

 

Published by the Court of Justice of the European Union on 

the unique occasion of its 60th anniversary 

The first time that the Court of Justice opens itself up to the 

global academic community 

Contributions from eminent jurists representing a wide variety 

of nationalities and backgrounds 

 

This book is a contributed volume published by the Court of 

Justice of the European Union on the occasion of its 60th 

anniversary. It provides an insight to the 60 years of case-law 

of the Court of Justice and its role in the progress of European 

Integration. The book includes contributions from eminent jurists from almost all the EU Member States. All 

the main areas of European Union are covered in a systematic way. The contributions are regrouped in four 

chapters dedicated respectively to the role of the Court of Justice and the Judicial Architecture of the Euro-

pean Union, the Constitutional Order of the European Union, the Area of EU Citizens and the European 

Union in the World. The topics covered remain of interest for several years to come. This unique book, a 

"must-have" reference work for Judges and Courts of all EU Members States and candidate countries, and 

academics and legal professionals who are active in the field of EU law, is also valuable for Law Libraries and 

Law Schools in Europe, the United States of America, Latin America, Asia and Africa and law students who 

focus their research and studies in EU law. 

 

Forrás: http://www.springer.com/law/international/book/978-90-6704-896-5 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

The Positive Obligations of the State under 
the European Convention of Human Rights 
By Dimitris Xenos 

The system of the European Convention of Human Rights 
imposes positive obligations on the state to guarantee hu-
man rights in circumstances where state agents dot not 
directly interfere. In addition to the traditional/liberal 
negative obligation of non-interference, the state must 
actively protect the human rights of individuals residing 
within its jurisdiction. The liability of the state in terms of 
positive obligations induces a freestanding imperative of 
human rights that changes fundamentally the perception 
of the role of the state and the participatory ability of the 
individual, who can now assert their human rights in all 
circumstances in which they are relevant. In that regard, 
positive obligations herald the most advanced review of 
the state’s business ever attempted in international law. 

The book undertakes a comprehensive study of positive 
obligations: from establishing the legitimacy of positive 
obligations within the system of the Convention to their 
practical implementation at the national level. Analysing 
in depth legal principles that pervade the whole system of 
the Convention, a coherent methodological framework of 
critical stages and parameters is provided to determine 
the content of positive obligations in a consistent, 
predictable and realistic manner. 

This study of the Convention explains and critically 

analyses the state’s positive obligations, as imposed by the 

European Court of Human Rights, and sets out original 

proposals for their future development. The book will be 

of interest to those who study, research or practice public 

law, civil rights and liberties or international/European 

human rights law. 

 

Forrás: http://www.routledge.com/books/details/9780415668125/ 

Published 2nd August 2011 by Routledge  

272 pages 

Series:  

Routledge Research in Human Rights Law 

http://www.routledge.com/books/search/author/dimitris_xenos/
http://www.routledge.com/books/series/HUMRIGHTSLAW/


8 

Az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek az új jogi folyóiratok tartalomjegyzékei 

 
 

 

BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK TÁRA 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20t%C3%A1ra%202013-2.PDF 

 

GAZDASÁG ÉS JOG 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20t%C3%A1ra%202013-2.PDF 

 

HR&MUNKAJOG 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HR&Munkajog%202013-2.PDF 

 
 
HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Hum%C3%A1npolitikai%20szemle%202013-1-2.PDF 

 

HVG 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%202013-9.PDF 

 

HVG Különszám 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%20TB%203013%20K%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m%201..PDF 

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Jogtudom%C3%A1nyi%20k%C3%B6zl%C3%B6ny%202013-2.PDF 

 

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/K%C3%B6zjegyz%C5%91k%20K%C3%B6zl%C3%B6nye%202013-1,2.PDF 

 

NEUE JUSTIZ 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Neue%20Justiz%202013-2.PDF 

 

ZEITSCHRIFT FÜR DAS GESAMTE FAMILIENRECHT 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20das%20gesamte%20Familienrecht%202013-2.PDF 

 

 

 

http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20t%C3%A1ra%202013-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20t%C3%A1ra%202013-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HR&Munkajog%202013-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Hum%C3%A1npolitikai%20szemle%202013-1-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%202013-9.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/HVG%20TB%203013%20K%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m%201..PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Jogtudom%C3%A1nyi%20k%C3%B6zl%C3%B6ny%202013-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/K%C3%B6zjegyz%C5%91k%20K%C3%B6zl%C3%B6nye%202013-1,2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Neue%20Justiz%202013-2.PDF
http://www.lib.pte.hu/akk/tartalomjegyzek/aktualis/Zeitschrift%20f%C3%BCr%20das%20gesamte%20Familienrecht%202013-2.PDF
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Empower – Cooperation for Employees with Changed Working Abilities” konferencia 
 
Ideje: 2013. április 26. 8.00-16.00 óra  Szervező és kapcsolattartó: Dr Kajtár Edit adjunktus 
 
A konferencia helye: PTE ÁJK Faluhelyi Ferenc előadóterem (7622 Pécs 48-as tér 1. II. em.) 
 
Részvételi szándékát 2013. április 12-ig az alábbi címen jelezze: kajtar.edit@ajk.pte.hu 

 
A PTE Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék a közelmúltban elnyerte a Nemzetközi Viseg-

rádi Alap (IVF) pályázatát. A támogatásnak köszönhetően februárban útjára indult a féléves „Empower 

Project”, melynek keretében a négy visegrádi ország valamint Horvátország és Portugália szakértői fog-

nak össze annak érdekében, hogy feltárják a mentálisan sérült személyek és a megváltozott munkaké-

pességű munkavállalók foglalkoztatásának legújabb tendenciáit és közös erővel találjanak működőké-

pes megoldásokat.   

 

 

Kérjük regisztráljon a http://empower.hu oldalon! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fogd a Kezem Alapítvány 

Szakmai rendezvényekSzakmai rendezvényekSzakmai rendezvények   



10 

 

 
Április 24-én a Tudásközpontban közel jön a Távol-Kelet. 

Ha lemegy a nap, megkezdődik Kelet kincsének felkutatása. 
 
 
 

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-_8UXjwGr4U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-_8UXjwGr4U
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A magyar Költészet Napja a Tudásközpontban 

 

Az Költészet Napján a Tudásközpont Vas István szobájában 

versolvasást szervezünk az egyetemi polgárok részvételével. 

Örömmel vennénk, ha kedvenc versének elmondásával részt  

venne programunkban. 

Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát és küldje el a válasz-

tott vers szerzőjét és címét. Rövid időn belül visszajelzünk, hogy 

az est mely részében kerül sor az Ön felolvasására, versmondására.   

Jelentkezés: vers@lib.pte.hu 

 

 

Rendezvényünk időpontja:  2013. április 11. 16.00 órától 18.00 óra. 
 

Felhívásunk az alábbi címen olvasható: www.lib.pte.hu 
 

 

 

 

http://www.lib.pte.hu
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CÍM SZERZŐ MEGJELENÉSI 

ADATOK 

Constitution for a Disunited 
Nation: On Hungary's 2011 
Fundamental Law 

Ed. by Gábor Attila Tóth Budapest : Central Euro-
pean University Press, 
2012  

The Positive Obligations of the State 

under the European Convention of 

Human Rights 

Dimitris Xenos  

The Court of Justice and the 

Construction of Europe: Analyses and 

Perspectives on Sixty Years of Case-law  

 The Hague : Asser Press ; 
Berlin ; Heidelberg : 
Springer, cop. 2013  

Ember és tulajdon : rendszerváltó gon-

dolatok  

Lenkovics Barnabás  Budapest ; Pécs : Dialóg 

Campus, 2013 

Bestiális emberek : sorozatgyilkosokkal 

négyszemközt   

Thomas Müller ; [ford. Fekete 

Lilla Sára] 

Budapest ; Pécs : Dialóg 
Campus, cop. 2013 

Gesamtes Recht der 

Zwangsvollstreckung : ZPO, ZVG, 

Nebengesetze, Europäische 

Regelungen, Kosten : Handkommenta 

 

Johann Kindl, Caroline Meller-

Hannich, Hans-Joachim Wolf 

(Hrsg.) ; [Bearbeiter] Ralf 

Bendtsen [et al.]  

Baden-Baden : Nomos, 

2013 

   

   

Das völkerrechtliche 

Demokratiegebot : Eine Untersuchung 

zur schwindenden Wertneutralität des 

Völkerrechts gegenüber den 

staatlichen Binnenstrukturen  

Frithjof Ehm Tübingen : Mohr 

Siebeck, cop. 2013 
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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. 


