Bibliográfia
A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi
tárgyú könyvek annotált bibliográfiája
1. rész
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Folyóiratunkban rendszeresen jelenik meg az elmúlt időszak új, hazai szakkönyveiről készült, annotált bibliográfia. Az annotáció a könyv felhasználhatóságáról írott,
rövid, tényszerű leírás, amely a bibliográfiai adatok mellett meghatározza a műfajt,
illetve röviden körvonalazza a feldolgozott témát és a bemutatott eredményeket is.
A mostani számban a 2013-ban megjelent könyvek mintegy 50%-át dolgozzuk fel, a
többiekről a 2015/2. számban közlünk majd leírást. Annak megfelelően, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) csak a 120 oldal terjedelmet elérő munkákat
kezeli önálló kiadványként, az ettől jelentősen elmaradó kiadványokkal mi sem foglalkozunk. A bemutatás jogterületenként történik, a jogterületek elnevezésének, az
egyes jogterületeken belül pedig a szerzők (szerkesztők) nevének ábécé rendjében
következik. Zárásként a vegyes tárgyú tanulmányköteteket ismertetjük.
Első lépésként ezúttal is egy listát állítottunk össze különböző intézményi könyvtári katalógusok, a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA), illetve az Országos Széchenyi Könyvtár interneten is közölt adatai alapján. Emellett kiadók honlapján, hírlevelekben, a szerzők publikációs listáiban és saját könyvespolcainkon
is kutattunk. Gyűjtőmunkánkat jelentős mértékben segítette a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK), amely köteles könyvtárként a hazai kiadványok gyűjtését, feldolgozását, illetve részben – a mienkhez képest némileg eltérő
szempontok szerint – annotálását is elvégzi. 2014-től kezdve a DEENK Társadalomtudományi Könyvtár munkatársai egyéb adatbázisokat is figyelembe véve egészítik
ki a listánkat, így az még pontosabb és teljesebb a korábbiaknál. Külön köszönettel
tartozunk nekik érte.
A leírások elkészítése során általában a szerzők, kiadók által készített fülszövegeket, ajánlásokat, illetve a kötetekről készült recenziókat is igyekeztünk fellelni és
hasznosítani. Az annotációk azonban minden esetben úgy készültek, hogy magát az
adott könyvet is a kezünkbe vettük, s ehhez, ha kellett, könyvtárközi kölcsönzéssel
vagy más intézményekben dolgozó kollégáktól megkértük. Az annotációk tehát önálló feldolgozó munka eredményei.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a feldolgozás szempontrendszere legjobb igyekezetünk ellenére is hiányos, illetve a sok szakterület és közreműködő okán egyenetlen. Örömmel veszünk és meg is szívlelünk ezért minden észrevételt, amely mun-
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kánkra vonatkozóan szerkesztőségünkhöz beérkezik. Szívesen fogadjuk azt is, ha
a szerzők figyelmünkbe ajánlják saját könyvüket.
A leírások első, rövidebb része tartalmazza a könyvészeti adatokat (cím, szerző/szerkesztő, a kiadó neve, a kiadás helye és éve) az arra való utalással, hogy
van-e a könyvben bibliográfia (irodalomjegyzék), illetve hogy a könyv milyen műfajba sorolható be. A terjedelmet oldalszámban adjuk meg, s közöljük a kötet azonosítására szolgáló ISBN-t, illetve sorozatok esetében az ISSN-t is. A második rész
röviden leírja az alkotót, illetve alkotókat. Ezt követően (a változatlan utánnyomások
kivételével) általában 6–12 sor terjedelemben számba vesszük a mű tárgyköreit,
főbb eredményeit. Az eredmények részletes értékelését azonban nem végezzük el.
A sokszerzős, illetve a gyűjteményes munkák esetében nem kerül sor valamennyi
szerző név szerinti megemlítésére, s a tanulmányok számától, tematikai egymáshoz
kapcsolódásától függ, hogy minden témát megnevezünk-e. A felsőoktatási tananyagok, jogszabályközlések bemutatását a lehető legtömörebben végezzük el.
Az annotációk szerzői valamilyen formában kivétel nélkül kapcsolódnak a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karához, legyen szó munkatársainkról,
óraadóinkról vagy jelenlegi és volt hallgatóinkról. Az annotációk végén szereplő monogramok feloldása a következő: Antal Zsófia (A. Zs.) joghallgató, Bagdi Katalin (B.
K.) PhD-hallgató, Bagossy Mária (B. M.) joghallgató, Balla Zsuzsa (B. Zs.) egyetemi
tanársegéd, Balogh Áron Péter (B. Á. P.) PhD-hallgató, Balogh Éva (B. É.) PhDhallgató, Barta Attila (Ba. A.) egyetemi adjunktus, Becánics Adrienn (B. A.) egyetemi tanársegéd, Belinszky Adrienn (Be. A.) PhD-hallgató, Besenyei Fruzsina (B. F.)
joghallgató, Bodó László (B. L.) PhD-hallgató, Bordás Péter (B. P.) PhD-hallgató,
Brunda Anett (Br. A.) joghallgató, Bujdos Ágnes (B. Á.) PhD-hallgató, Deák Izabella
(D. I.) igazgatásszervező szakos hallgató, Elek László (E. L.) PhD-hallgató, Fekete
Éva (F. É.) joghallgató, Ferenczy Áron (F. Á.) joghallgató, Ficsor Krisztina (F. K.)
egyetemi tanársegéd, Fodor Réka (F. R.) PhD-hallgató, Gábri Angéla (G. A.) joghallgató, Gócza Ágnes (G. Á.) joghallgató, Gyüre Annamária Csilla (Gy. A. Cs.) egyetemi tanársegéd, Hadházi Dávid (H. D.) joghallgató, Hati Csilla (H. Cs.) PhD-hallgató,
Hutóczki Katalin (H. K.) joghallgató, Kazsamér Katalin Enikő (K. K. E.) joghallgató,
Kémeri Zsófia Eszter (K. Zs.) PhD-hallgató, Keresztes Gergő Márk (K. G. M.) joghallgató, Kiss János Márk (K. J. M.) joghallgató, Liptai Noémi (L. N.) PhD-hallgató,
Molnár Judit (M. J.) egyetemi adjunktus, Molnár Tamás (M. T.) közjegyzőhelyettes,
PhD-hallgató, Nagy Emilia (N. E.) óraadó oktató, Nyilas Anna (Ny. A.) egyetemi adjunktus, Papp Nikolett (P. N.) egyetemi tanársegéd, Pető Alexandra (P. A.) PhDhallgató, Sarkadi Imre (S. I.) közjegyzőhelyettes, PhD-hallgató, Siket Zsuzsanna (S.
Zs.) PhD-hallgató, Skoda Gabriella (S. G.) PhD-hallgató, Szabó Erzsébet (Sz. E.)
abszolvált PhD-hallgató, Szabó Zsuzsanna (Sz. Zs.) egyetemi tanársegéd, Szemesi Sándor (Sz. S.) egyetemi docens, Tomasovszky Edit (T. E.) PhD-hallgató, Tóth
Andrea Noémi (T. A. N.) egyetemi tanársegéd, Törő Blanka (T. B.) PhD-hallgató,
Valentényi-Szilágyi Bernadett (Sz. B.) egyetemi adjunktus, Varga Judit (V. J.) egyetemi tanársegéd, Veczkó Judit (Ve. J.) PhD-hallgató, Veszprémi Bernadett (V. B.)
egyetemi adjunktus, Zsugyó Virág (Zs. V.) PhD-hallgató, Zsoldics Zsófia (Zs. Zs.)
PhD-hallgató.

A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 1. rész

ALKOTMÁNYJOG
◘ Nyelvszabadság: egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog
	Andrássy György
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Szakkönyvek,
ISSN 1417-7986)
	Dialóg Campus, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 423. Bibliográfia: 415–420. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9950 98 6
• A szerző a PTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. A könyv több évtizedes
kutatómunka eredménye. A mű első részében a nyelvszabadsághoz való jog mint
alapvető emberi jog kerül bemutatásra. A nyelvszabadság e státuszát a szerző az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából vezeti le, rámutatva, hogy a nemzetközi jogalkotók „elméleti tévedések, hibás feltevések miatt azt nem ismerték fel és
nem ismerték el”. Érvelése értelmében e jogot az ENSZ-nek is el kellene ismernie
emberi jogként, aminek a legegyszerűbb megoldását a Nyilatkozat kiegészítésében látja, ezért művét a Nyilatkozat kiegészítéstervezetével zárja. A mű erénye,
hogy hatalmas mennyiségű anyagot dolgoz fel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának előkészítő dokumentumaiból, amelyek eddig magyar nyelven nem
voltak elérhetők. A kötet így nemcsak jogászok, hanem nyelvészek, filozófusok és
más tudományterületek képviselőinek érdeklődésére is számot tarthat. (D. I.)

◘ Egyházjog I.: Az állami egyházjog alapjai
Antalóczy Péter (szerk.)
Patrocinium, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 309. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5107 88 7
• A szerzők egyetemi oktatók. Az egyházjogot áttekintő kétkötetes mű első darabjának célja az utóbbi évek kodifikációs tevékenysége által megváltozott állami
egyházjogi szabályanyag ismertetése. E jogterületet igen sokféle szempontból
mutatja be a kötet: tárgyalja a hatályos szabályozás történeti előzményeit, az alkotmányjogi alapvetéseket, az Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság eset-

Pro futuro 2015/1

◘ A bevett vallásfelekezetek joga
	Antalóczy Péter
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
	Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 228. Bibliográfia: 223–226. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5337 05 5
• A szerző egyetemi oktató, kánonjogász. A tankönyv az állami egyházjogtól elkülönítendő felekezeti egyházjog alapvető kérdéseivel foglalkozik. Az e fogalom meghatározását adó bevezető után külön fejezetben ismerteti a katolikus, az ortodox,
a református, az evangélikus, az unitárius és a zsidó egyházjogot. A kötetben
szereplő ismeretek elsajátítását magyarázó ábrák és jól átlátható felsorolások,
vázlatok segítik. (Br. A.)
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jogát, de kitér az állam és egyház amerikai alkotmányban megjelenő viszonyára
is. A hatályos szabályozás bemutatása kiterjed az egyházak nyilvántartására, az
egyházak kulturális, oktatási, szociális tevékenységére és a gazdálkodásra is.
(Br. A.)
◘ Egyházjog II.: A bevett vallásfelekezetek joga
	Antalóczy Péter
Patrocinium, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 261. Bibliográfia: 257–261. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5337 05 5
•	Tartalmában megegyezik a fentebb ismertetett A bevett vallásfelekezetek joga
című tankönyvvel. (Br. A.)
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◘ A Pécsi Jogi Kar 90 éve
Ádám Antal (szerk.)
PTE ÁJK, Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 352. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 642 557 9
• A szerzők a pécsi jogi kar oktatói. A kötettel arra vállalkoztak, hogy bemutatják e
kar történetét az alapítástól eltelt kilenc évtizedre visszatekintve. Az egyes fejezetek az egyes tanszékek történetét tekintik át, visszaemlékezve a nagy tekintélyű
elődökre (Benedek Ferenc, Óriás Nándor, Halasy-Nagy József) és a későbbi oktatókra, kutatókra és más munkatársakra. Ismertetik az oktatók és PhD-hallgatók
hazai és nemzetközi kutatásait, szerepléseit, illetve a karon folyó képzések és
hallgatói lehetőségek változatos palettáját. A kötet különös hangsúlyt helyez a
rendszerváltás óta eltelt években megvalósított tudományos kutatás és jogászképzés tartalmi, módszertani újításainak bemutatására. (Br. A.)
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◘ Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez
	Árva Zsuzsanna
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 497. Bibliográfia az egyes cikkekhez kapcsolódóan.
ISBN 978 963 295 313 7
• A szerző egyetemi oktató. A kötetben Magyarország Alaptörvényének 2013. októ
ber 1-jétől hatályos, azaz az ötödik módosítás utáni szövegét mutatja be. Az Alaptörvény szerkezeti felépítését követve adja közre az egyes cikkekhez fűzött magyarázatokat, utalva az alkotmányozó lehetséges szándékára, illetve a korábbi
alkotmánybírósági gyakorlatnak az Alaptörvény rendelkezéseiben való megjelenésére. A cikkekhez kapcsolt jogszabályok segítenek áttekinteni az Alaptörvény
rendelkezéseinek a jogrendszerben való megjelenését. A szerző törekszik az
Alaptörvényt övező szakirodalmi viták érzékeltetésére, illetve az Alaptörvényre
hivatkozó bírósági gyakorlat bemutatására is. (B. É.)
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◘ Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás
Badó Attila
(Sorozat: Fundamenta Fontium Juris, ISSN 2061-1609; 4.; A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 47.)
Iurisperitus Bt.–Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 223. Bibliográfia: 205–223. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 08 6519 7
• A szerző egyetemi tanár. A kötet az igazságszolgáltatást meghatározó alapvető
elvek (bírák függetlensége, tisztességes eljárás, pártatlanság elve, bírák felelősségre vonásának alapelvei) elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Célkitűzése, hogy graduális és posztgraduális hallgatók számára nyújtson kiindulópontot
az igazságszolgáltatással kapcsolatos kutatásaik számára. A kötetben szereplő
tanulmányok az összehasonlító jogi módszert alkalmazzák, ezáltal a külföldi megoldások tapasztalatait összegezve nyújtanak alapot a magyar igazságszolgáltatási gyakorlatban megjelenő problémák megközelítéséhez és kezeléséhez. (F. K.)

◘ Cenzúrázva: a gyűlöletbeszédet korlátozó törvények a szólásszabadságot fenyegetik
	Coleman, Paul B.
	Kairosz, Budapest, 2013
	Kézikönyv/Monográfia. Terjedelem: 206. Bibliográfia: 187–189.
ISBN 978 963 662 645 7
• A szerző az Alliance Defending Freedom jogtanácsosa Bécsben, alkotmányjo
gász és Európa-jogász kutató. A könyv arra a sokat vitatott kérdésre keresi a
választ, hogy mikor kell korlátozni a szólás szabadságát egy szabad társadalomban. A szerző a szólásszabadság korlátozásának egyetlen aspektusára, a gyűlöletbeszédre fókuszál. A gyűlöletbeszéd-törvények alapos vizsgálata során megállapítja, hogy Európában kettősség érvényesül: egyes szólások esetében büntető
törvénykönyvi tiltás van érvényben, míg más sértő beszédet bátorítanak az államok. Felhívja a figyelmet, hogy alapvető fogalmi problémák vannak a területen,
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◘ A törvényesség és az alkotmányosság szolgálatában: ünnepi kötet a 70 éves Holló
András tiszteletére
Balogh Zsolt–Verebélyi Imre (szerk.)
	NKE, Budapest, 2013
	Gyűjteményes kötet. Terjedelem: 259. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5305 05 4
• A kötettel a szerzők Holló András, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke előtt tisztelegnek 70. születésnapja alkalmából. Ünnepi köszöntőt olvashatunk többek között Paczolay Pétertől, Ádám Antaltól, Kilényi Gézától, Bánáti Andrástól és Patyi
Andrástól, akik az ünnepelt tudományos munkásságát, életútját méltatják. A kötet
e szövegek mellett válogatást ad közre azokból az AB határozatokból, melyeknek
Holló András előadó alkotmánybírája volt, illetve az ünnepelt saját visszaemlékezését is közli fél évszázados jogászi munkájáról. Az ünneplő írások szóban is
elhangzottak a 2013 áprilisában Holló András tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen. (B. É.)
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hiszen arról sincs konszenzus, hogy mi a gyűlöletbeszéd. A szerző a nemzetközi,
a regionális és az uniós gyűlöletbeszéd-szabályozást is bemutatja. Következtetése, hogy a mai szabályozás elégtelen. Javaslata, hogy a korlátozásnak rendkívül
szűknek és pontosan meghatározottnak kell lennie, a beszéd megakadályozására csak erőszakra uszítás esetében van szükség. (B. É.)
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◘ Alkotmányjog
Cserny Ákos (szerk.)
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 227. Bibliográfia a jegyzetekben. ISBN 978 615 5344 28 2
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv egyes fejezetei az alapvető alkotmányjogi
ismereteket adják közre, így az alkotmány fogalmát, típusait, a külföldi és magyar
alkotmányfejlődés főbb irányvonalait, a jogforrási rendszer felépítését, a politikai
és gazdasági rendszer alkotmányos alapjait, illetve az alapvető jogokat és kötelezettségeket tárgyalják. (Br. A.)
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◘ Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére
Cserny Ákos (szerk.)
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 731. Bibliográfia: 711–728. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5344 02 2
• A kötet a 75 éves Rácz Attila tiszteletére készült tanulmányokat tartalmazza elismert közjogász kutatók tollából. Rácz Attila egyetemi tanár alkotmányjogi és
közigazgatás jogi tárgykörökben folytatta kutatásait, több egyetemen is oktatott,
és évtizedeken keresztül dolgozott az MTA Jogtudományi Intézetében. A 39, igen
változatos témájú tanulmány szerzői között találjuk többek között Ádám Antalt,
Baka Andrást, Kukorelli Istvánt, Lamm Vandát, Péterfalvi Attilát, Petrétei Józsefet,
Trócsányi Lászlót és Zlinszky Jánost. A kötetben olvashatunk közleményt a választási rendszer változásairól, a hatalommegosztásról, az európai alkotmányos
identitás dilemmáiról, a köztársasági elnök sérthetetlenségéről, a közigazgatás
versenyképességéről vagy az ügyvédség kialakulásáról Magyarországon. (Zs. V.)
◘ Az államfő jogállása I.
Csink Lóránt–Szabó István (szerk.)
(Sorozat: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei, ISSN 1417-7285; Tanulmányok, ISSN 2061-7240; 16.)
Pázmány Press, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 196. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 089 4
• A kötet szerzői egyetemi oktatók, alkotmányjogászok. A kötetben megjelent tanulmányok a PPKE-n 2012 nyarán a köztársasági elnöki jogállás témájában rendezett konferencia szerkesztett anyagai. A konferencia és a kötet alapvető célkitűzése az volt, hogy az Alaptörvény hatálybalépését követően lehetőséget biztosítson
a köztársasági elnöki intézmény sokrétű elemzésére. Ennek eredményeképpen
a tanulmányok eltérő nézőpontból vizsgálódnak, és értékeléseik, következteté-
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seik is jelentősen különbözőek. Az államfő jogállását elsősorban alkotmányjogi
nézőpontból vizsgálják, azonban az államfő politikai szerepét is érintik. Kiemelt
figyelmet kapott a köztársasági elnök helye a hatalommegosztás rendszerében
és a parlamentáris kormányformában, illetve ezzel összefüggésben a végrehajtó
hatalomhoz való viszonyának kérdése. (B. É.)
◘ Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. I–II.
	Drinóczi Tímea–Jakab András (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei, ISSN 1417-7285)
PPKE JÁK–PTE JÁK, Budapest–Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 438. (I. kötet), 504. (II. kötet). Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 066 5 (I. kötet); 978 963 308 067 2 (II. kötet)
• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem alkotmányjogi tanszékei 2011. február 4-én a PPKE-n országos konferenciát szerveztek a
2010/2011-es alkotmányozásról. A két kötet az ott elhangzott előadások átdolgozott írásos változatai mellett olyan szövegeket is közöl, amelyek nem hangoztak
el a konferencián. Az első kötetben az alkotmányos alapértékek, szimbólumok és
alapelvek, az alapvető jogok és kötelességek, továbbá a választások és népszavazás témaköreiben született tanulmányok kaptak helyet. Olvashatunk például az
Alaptörvény preambulumáról, környezetvédelmi filozófiájáról, az alapjogok korlátozásáról, a méltósághoz való jogról vagy a helyi népszavazás új kérdéseiről. A második kötetben a jogforrástanról és az államszervezeti kérdésekről szóló tanulmányokat találhatjuk. Olvashatunk az Alaptörvény európai integrációs klauzulájáról,
a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról, a magalkotmány-koncepcióról, az
alkotmányjogi panasz új szabályozásáról, az alkotmánybírák újraválaszthatóságáról vagy a közpénzügyek szabályozásáról. (Zs. V.)

Pro futuro 2015/1

◘ Pajzsuk a törvény: rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben
Hajas Barnabás–Szabó Máté (szerk.)
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 488. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 88313 4 7
• Az ombudsmani intézményrendszer fő feladata a társadalmilag sérülékeny csoportok (pl. fogyatékkal élők, nemzetiségek, gyermekek) védelme. Ebbe a munkába
enged betekintést az a 19 tanulmány, melyet az alapvető jogok biztosának munkatársai írtak. A „Nemzetiség, kisebbség, tolerancia” fejezetben tanulmányt olvashatunk a roma kisebbséget sújtó rendszerszintű diszkriminációról. „A jövő nemzedékek és a mai gyermekek jogai” részben szó van például a zajszennyezésről és
a hulladékgazdálkodásról. „A kiszolgáltatottak méltóságáért” című fejezet foglalkozik a fogyatékossággal élőkkel és a hajléktalan emberekkel. A kötet záró része
a leginkább heterogén, itt olvashatunk a fogvatartottak, a menekültek vagy a kilakoltatott emberek problémáiról. (Zs. V.)
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◘ Their Shield is the Law: The Ombudsman’s Protection for Vulnerable Groups
Hajas Barnabás–Szabó Máté (szerk.)
	Office of the Commissioner for Fundamental Rights, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 131. Bibliográfia: 119–131. ISBN 978 963 89682 6 5
• Az ombudsmani intézményrendszer fő feladata a társadalmilag sérülékeny csoportok védelme. Ebbe a munkába enged betekintést az a 16 angol nyelvű tanulmány, melyet az alapvető jogok biztosának munkatársai írtak. A tanulmányok
lényegében a „Pajzsuk a törvény: rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben” című, fentebb bemutatott tanulmánykötetben szereplő írások rövidített,
idegen nyelvű változatai. (Zs. V.)

Pro futuro 2015/1

◘ Alkotmányjog – emberi jogok – globalizáció: az alkotmányos eszmék migrációja
	Halmai Gábor
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 222. Bibliográfia: 207–222. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 236 193 2
• A szerző egyetemi oktató. A könyv azt a kérdést vizsgálja, hogy az emberi jogok
globális elvei miképpen tudják befolyásolni az állami cselekvést. A nemzetközi
emberi jogi szabályozások ugyanis természetüknél fogva korlátozzák a nemzeti
alkotmányjog szuverenitását a közös alkotmányos eszmék érvényesítése érdekében. Az első rész ezt a szuverenitáskorlátozást a nemzeti alkotmányok létrehozása, módosítása és értelmezése tükrében elemzi. A második rész a nemzetközi
emberi jogi elvek érvényesülését vizsgálja a nemzeti bíróságok eljárása során.
A könyvben kiemelt szerepet kapott a magyar alkotmányos berendezkedés 2010
és 2012 közötti átalakulása. E tekintetben a szerző megállapítása az, hogy Magyarország az emberi jogok globalizációjával, a közös európai értékek megvalósításával éppen ellentétes irányba halad. (B. É.)
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◘ A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben
	Kocsis Miklós–Tilk Péter (szerk.)
	Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 168. Bibliográfia: 147–168. ISBN 978 963 08 6508 1
• A szerkesztők egyetemi oktatók. A kötet elsődleges célja a művészettel összefüggő magyar jogi szabályozás bemutatása és kritikai vizsgálata. A szerkesztők
célkitűzése az volt, hogy a kutatás során tett megállapításaik a Magyar Művészeti
Akadémia és a művészet szabadságának más alanyai számára hasznosíthatók
legyenek. A könyvben bemutatásra kerülnek a kultúraigazgatás aktuális közjogi és közpolitikai kérdései a Magyar Művészeti Akadémia fejlődési folyamatához
kapcsolódóan. Sor kerül a magyar Alaptörvény szabályozási modelljének értékelésére a művészet szabadsága kapcsán. Ismertetik a művészet szabadsága
alanyi körébe tartozók alapjogi helyzetét Magyarországon, illetve a művészet szabadságát összehasonlító jogi megközelítésben. (B. É.)
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◘ A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazási
megközelítések európai kitekintéssel
	Koltay András (szerk.)
Complex, Budapest, 2013
Kézikönyv. Terjedelem: 630. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 295 353 3
• A szerkesztő a Médiatanács tagja, egyetemi oktató. A könyv a szólásszabadság
korlátozásának mindig aktuális kérdésével, a gyűlöletbeszéddel foglalkozik, melynek határait átfogóan vizsgálja. Bemutatja az elméleti szempontokat, a magyar
Alkotmánybíróság és a büntetőbíróságok gyakorlatát, a médiahatóság döntéseit, meghatározza a polgári jog helyét a gyűlöletbeszéddel szembeni fellépésben.
Nemzetközi kitekintést tesz az Egyesült Államokban alkalmazott mércére, az Európa Tanács, az Európai Unió és az ENSZ által meghatározott kötelezettségekre,
illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. A gyűlöletbeszéd tilalmának médiajogi szempontjait is ismerteti. (B. É.)
◘ Freedom of speech: the unreachable mirage
	Koltay András
Complex, Budapest, 2013
Kézikönyv. Terjedelem: 295. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 295 290 1
• A szerző a Médiatanács tagja, egyetemi oktató. Az angol nyelvű kötet a szólás- és
sajtószabadság különböző aspektusaival foglalkozik. Az első hat fejezet az elméleti problémákra koncentrál, míg az ezt követő hét fejezet a szólás- és sajtószabadság határainak meghúzásával kapcsolatos, legtipikusabb problémákba nyújt
betekintést. Az adott témakörben előforduló speciális eseteket, a bírói gyakorlatot
és a jogi szabályozást is bemutatja, és ismerteti az Atlanti-óceán két partján uralkodó paradigmákat is. Az utolsó négy fejezet újabb területekre fókuszál: a közszolgálati média elméleti kérdéseire, a szólásszabadság magyarországi fejlődésére, az EJEB Lautsi-ügyben hozott döntéseire, illetve Owen M. Fiss Liberalism
Divided: Delayed, but Never Too Late című könyvére. (B. É.)
Pro futuro 2015/1

◘ Mérlegen az Alaptörvény: interjúkötet hazánk új alkotmányáról
	Molnár Benedek–Németh Márton–Tóth Péter (szerk.)
HVG-ORAC–Stádium Intézet, Budapest, 2013
Interjúkötet. Terjedelem: 223. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 210 8
• A szerkesztők az Ars Boni jogi folyóirat szerkesztői és szerzői. A kötet arra tesz
kísérletet, hogy az Alaptörvény keletkezéséről, módosításairól és annak gyakorlati
következményeiről adjon számot a széles körű nyilvánosság számára. A szerkesztők célja volt, hogy e kérdéskörökben egymással vitázó álláspontokat is megjelenítsenek. Az interjúalanyok elismert alkotmányjogászok: Sólyom László, Kukorelli
István, Trócsányi László, Herbert Küpper, Jakab András, Patyi András, Tordai Csaba és Tölgyessy Péter voltak. A nyolc interjú mellett a kötet az Alaptörvényben
foglaltak jobb megértését segítő összeállításokat és fogalommagyarázatot is tartalmaz. A kötethez Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság nemrég leköszönt elnöke
írt előszót. (B. É.)
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◘ Románia uniós csatlakozásának hatása az ország emberi jogvédelmi rendszerére, különös tekintettel a romániai magyarok helyzetére
	Móré Sándor
(Sorozat: Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Vitasorozat, ISSN 2063-9554; 2.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 236. Bibliográfia: 224–232. ISBN 978 963 9808 46 1
• A szerző a KRE ÁJK oktatója. A könyv alapjául 2012-ben megvédett doktori értekezése szolgált. A kötetben az alapjogok romániai alkotmányos és törvényi
szabályainak elemzésére és azok gyakorlati alkalmazására fókuszál. Az érdemi
vizsgálatot megelőzően betekintést nyújt általában az emberi és kisebbségi jogok fogalmába, az Európa Tanács és az Európai Unió keretében folyó emberi
jogvédelmi mechanizmusokba és Románia uniós csatlakozásának részleteibe is.
A könyv sajátos, újszerű szempontból vizsgálja a romániai magyarság helyzetét.
(Zs. V.)

168

◘ „Emberi jogok kint és bent – ombudsmani szemmel”: A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának
alapjogi összefüggéseit, valamint az ügyvédek és a hozzájuk fordulók jogait vizsgáló projekt
Pajcsicsné Csóré Erika (szerk.)
(Sorozat: AJB Projektfüzetek, ISSN 2063-3645; 2013/2.)
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2013
Projektfüzet. Terjedelem: 151. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 89682 1 0
• A kötet az alapvető jogok biztosa által lefolytatott három témakört vizsgáló projekt
eredményeit foglalja össze, szerzői az ombudsmani hivatal munkatársai. A vizsgálatok által érintett három témakör a személyi szabadságukban korlátozott személyek egyes csoportjait és alapjogaik érvényesülését érinti, így a büntetés-végrehajtás fogvatartottjait, az idegenrendészeti és menedékjogi fogvatartásban érintett
külföldieket, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt álló személyeket és védőiket.
A füzet a projekt bemutatását követően a feltárt eredményeket ismerteti, illetve a
vizsgálat keretében készült jelentéseket, alkotmánybírósági indítványokat, közleményeket. A munka az interneten teljes terjedelmében elérhető. (T. A. N.)
◘ Államtan és a magyar állam szervezete
Patyi András–Téglási András (szerk.)
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 344. Bibliográfia a fejezetek végén. ISBN 978 615 5344 29 9
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv 16 fejezetben tárgyalja az államtan gyakorlati ismereteit, így egyrészt az államtani alapokat (az állam fogalma, állam- és
kormányformák, államszerkezet), másrészt a magyar államszervezet intézményeit szervezeti felépítésük, hatásköreik, egymáshoz való viszonyuk szempontjából.
A kötet kitér a pénzügyi irányító, ellenőrző szervekre (Állami Számvevőszék, MNB,
Költségvetési Tanács), a védelmi szervezetekre (honvédség, rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok), a helyi és a területi államigazgatásra és a magyar állami szervek EU-s döntéshozatalban való részvételére is. (Ve. J.)
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◘ Alkotmányjog: Bachelor szakos hallgatók számára
Paulovics Anita (szerk.)
	Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 143. Bibliográfia: 143. ISBN 978 615 5216 32 9
• A 2012-ben megjelent kiadás változatlan utánnyomása. (D. I.)
◘ A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban
	Rixer Ádám
(Sorozat: Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Vitasorozat, ISSN 2063-9554; 3.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 238. Bibliográfia: 218–237. ISBN 978 963 9808 48 5
• A szerző a KRE ÁJK tanszékvezető docense. Kötetében a romák érdekeinek jogalkotási folyamatokba történő becsatornázásával foglalkozik. Célja, hogy konkrét
javaslatai révén rámutasson: csak összetett közpolitikai programokkal lehet eredményt elérni, a jogszabályok kialakítása nem lehet elszigetelt tevékenység. A kötet
bemutatja a múlt történéseit, amelyek számos mai jelenséget megmagyaráznak,
és kitér a 2010 óta bekövetkezett változásokra is. Elemzi a magyar állam és közigazgatás átalakulását és a romák részvételét a jogalkotásban. Zárásként konkrét
javaslatokat tesz a romapolitikával összefüggő jogalkotás javítására. (Zs. V.)
◘ Alkotmányjog – alapjogok
Schanda Balázs–Balogh Zsolt (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
PPKE JÁK, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 348. Bibliográfia fejezetenként. ISBN 978 963 308 021 4
• A 2011-es kiadás változatlan utánnyomása. (Br. A.)

Pro futuro 2015/1

◘ Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben
Somody Bernadette (szerk.)
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 194. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 236 739 2
• A kötet az Eötvös Károly Intézet (EKINT) műhelyében készült egy széles körű kutatás keretében, amely a rendes bíróságok alapjogi ítéleteit gyűjtötte össze és elemezte. A tanulmányok a kutatás főbb konklúzióit ismertetik és magyarázzák, így
egyrészt azt, hogy az alapjogi bíráskodás problémái az alapjogi és alkotmányjogi
fogalmak tisztázatlanságára is visszavezethetők, másrészt az alapjogi ítélkezés
hiányosságainak szociológiai okait. A szövegek az alapjogi bíráskodás speciális
kérdéseit is tárgyalják, így az ombudsmani alapjogvédelmet, az Emberi Jogok Európai Bíróságának hatását a magyar gyakorlatra és a stratégiai pereskedést civil
jogvédők szemszögéből. A tanulmányok szerzői: Bencze Mátyás, Hüttl Tivadar,
Kovács Kriszta, Majtényi László, Simon Éva, Somody Bernadette, Szabó Máté
Dániel, Szigeti Tamás és Vissy Beatrix. (Zs. V.)
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◘ Az alapjogi bíráskodás kézikönyve
	Somody Bernadette–Szabó Máté Dániel–Vissy Beatrix
HVG-ORAC, Budapest, 2013
Kézikönyv. Terjedelem: 203. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 258 211 5
• A kötet az Eötvös Károly Intézet (EKINT) műhelyében, az alapjogok rendes bírósá
gok előtti érvényesülésével foglalkozó kutatás eredményeként jött létre, a szerzők
az EKINT munkatársai és egyetemi oktatók is egyben. A kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson az absztrakt alapjogi tételek és a konkrét ügyek közötti távolság
csökkentéséhez, hiszen bármely jogvita eldöntése során felmerülhet, hogy a felek
alapjogait is figyelembe kell venni a helyes ítélet meghozatalához. A kézikönyv az
alkotmányjogi (emberi jogi) alapvetések bemutatásával indít, majd támpontokat
nyújt az alapjogi ügyek azonosításához és az alapjogi követelmények érvényesítéséhez. A harmadik részben részletesen elemzi ezeket a követelményeket, így
például azt, hogy kik lehetnek az alapjogok jogosultjai vagy mit jelent az alapjogi
teszt. (Zs. V.)
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◘ Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény
Szabó Zsolt (szerk.)
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2013
Jogszabálygyűjtemény. Terjedelem: 273. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5337 00 0
• A gyűjtemény a legfontosabb alkotmányjogi jogszabályok 2013 januárjában hatályos állapota szerinti főbb rendelkezéseit tartalmazza, így többek között a jogalkotásról, a választási eljárásokról, az egyes alkotmányos intézményekről és egyes
alapvető jogokról szóló törvényeket. (D. I.)
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◘ Szabadság és felelősség: Tanulmányok a közvetlen demokráciáról = Freiheit und
Verantwortung: Beiträge über direkte Demokratie
Szabó Zsolt (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN
2063-4757; 8.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 312. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 9808 53 9
• A kötet a KRE ÁJK-n „Szabadság és felelősség” címmel 2013. május 10-én tartott
konferencia előadásainak írott, átdolgozott szövegét adja közre. A tanulmányokat
többek között Hamza Gábor, Michael Pahlke, Kukorelli István, Vincze Attila, Cseres
nyés Ferenc és Janina Apostolu jegyzik. A 13 tanulmány a közvetlen demokrácia
témakörében született magyar és német nyelven, melyeket a kötet három nagyobb
egységben közöl. A szövegek érintik például a közvetlen demokrácia kialakulását,
svájci és ausztriai alkalmazását, az Alaptörvény által bevezetett új szabályozást és
a közvetlen demokrácia új jelenségeit a digitális korszakban. (Zs. V.)
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◘ Tansegédlet az alkotmányjogi záróvizsgához
	Szabó Zsolt
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
	Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 234. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5337 28 4
• A szerző a KRE ÁJK oktatója. Az alkotmányjogi záróvizsgára való felkészülést
segítő kötet felépítésében követi a záróvizsgatételeket, tartalmazza azok vázlatát,
lényeges elemeit, röviden ismerteti a tételhez tartozó jogszabályokat és alkotmánybírósági határozatokat. A tankönyv a 2013. július 31-én hatályos állapotokat
tükrözi. (Br. A.)
◘ Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban
	Szente Zoltán
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 256. Bibliográfia: 249–256. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5376 05 4
• A szerző a Jogtudományi Intézet kutatója, egyetemi oktató. Könyvében az alkotmány értelmezésével kapcsolatos problémákat dolgozza fel. Mielőtt rátér az alkot
mányértelmezés speciális kérdéskörének tárgyalására, a jogelmélet egyik legvitatottabb témakörét, a jogi érvelés és értelmezés általános elméleti problémáit
boncolgatja. Kitér azon kérdés elemzésére, hogy a jogi érvelés miben különbözik
az általános érveléstől, emellett részletesen elemzi, hogy melyek a helyes és helytelen érvelési és értelmezési módszerek. Végül az alkotmányjogban használatos
speciális érvelési és értelmezési módszereket vázolja fel, külön fejezetben érintve
a magyar alkotmánybírósági gyakorlattal kapcsolatos alapvető megfontolásokat.
(F. K.)
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◘ Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére
Szoboszlai-Kiss Katalin–Deli Gergely (szerk.)
	Universitas-Győr–SZIE ÁJK, Győr, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 573. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 615 5298 08 0
• A szerzők az állam- és jogtudomány szinte valamennyi területét képviselő egyetemi oktatók, kutatók, illetve gyakorlati szakemberek. Az Alkotmánybíróság egykori
elnöke, Bihari Mihály professzor tiszteletére megjelent ünnepi kötet elsősorban
az alkotmányjog és alkotmánytörténet diszciplínájához köthető tanulmányokat,
illetve kisebb részben jogtörténeti és nemzetközi jogi tanulmányokat tartalmaz a
legelismertebb magyar közjogászok tollából. A szövegek érintik többek között a
fenntartható alkotmány jellemzőit, az Alaptörvény jogszabályfogalmát, tulajdonjog-fogalmát, nemzetközi és környezetjogi értékeit, az Alkotmánybíróság értelmezési gyakorlatát vagy az Alaptörvény államelméleti karakterét. Az államszervezeti
kérdéseket boncolgató írások például a helyi önkormányzatokat, az elektronikus
szavazási eljárást és a parlamenti költségvetési hatalmat tárgyalják. A kötetet az
ünnepelt munkásságát, érdemeit bemutató írások, köszöntések nyitják. (Sz. E.)
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◘ Bevezetés az alkotmányjogba: az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei
	Trócsányi László–Schanda Balázs (szerk.)
	Második, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 489. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 204 7
• A szerzők a PPKE és az SZTE jogi karának oktatói. A tankönyv a 2012-es első
kiadáshoz hasonló szerkezetben, az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel rendszerező áttekintést nyújt az alapjogi tanok kivételével valamennyi
alkotmányjogi kérdéskörről. Így az egyes alkotmányos intézmények bemutatása
mellett foglalkozik az alkotmány fogalmával, a kormányformákkal, a szuverenitás
és állampolgárság kérdéseivel, a választójoggal, a jogforrási rendszerrel és a különleges jogrenddel is. (D. I.)
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◘ Eötvös Károly, a védőügyvéd
Antalóczy Péter (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum,
ISSN 2063-4757; 4.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Konferenciakiadvány. Terjedelem: 129. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 45 4
• A kötet az Eötvös Károly születésének 170. évfordulója tiszteletére 2012 októberében a KRE ÁJK-n rendezett konferencia szerkesztett kiadványa. A szerzők célja
a politikus, ügyvéd, író és publicista gazdag életútjának és életműveinek feltárása
volt, de ennek során előadásaikban kitértek a magyarországi ügyvédség kialakulásának történetére, a különböző korszakok jogászképeinek bemutatására, illetve
az ügyvédi hivatás aktuális helyzetére és nehézségeire is. Gyakorlati szempontból nagyon érdekes a tiszaeszlári per nyomozási eljárásának bemutatása a személyi bizonyítékok primátusát élvező XIX. századból. (H. Cs.)
◘ Büntetőjog I. Általános rész
Balogh Ágnes
(Sorozat: Dialóg Campus Szakkönyvek, ISSN 1417-7986; Jogi szakvizsga segéd
könyvek, ISSN 1587-6659)
	Ötödik, átdolgozott kiadás. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 328. Bibliográfia: 328. ISBN 978 963 9950 96 2
• A szerző egyetemi oktató. A kötet célja, hogy a jogi szakvizsgára készülők számára komplex ismereteket nyújtson a büntetőjog elméletéről és gyakorlatáról, így a
jogi szabályozás áttekintésén túl kiemelt figyelmet fordít a bírói gyakorlat bemutatására. A korábbi kiadás átdolgozására főként a Jogi Szakvizsga Bizottság által
összeállított kérdések, illetve a jogszabályok változásai miatt volt szükség, de az
új kötetben bővült az ismertetett jogesetek száma is. (G. Á.)
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◘ Büntetőjog II.: a 2012. évi C. törvény alapján
Belovics Ervin–Molnár Gábor Miklós–Sinku Pál
	Második, hatályosított kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 864. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 207 8
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv, amely az új Btk., a 2012. évi C. törvény
feldolgozásával készült, az egyes különös részi törvényi tényállásokat mutatja be
a hagyományos dogmatikai megközelítéssel. A kötet a tételes jog részletes elemzésén túl kitér nemzetközi példákra és a jogintézmények történeti ismertetésére,
valamint a hatályos és a korábbi szabályozást összevetve a releváns joggyakorlatra is. Az egyes tényállások megvalósulását jogeseteken, gyakorlati példákon
keresztül mutatja be. A törvényszöveghez kapcsolódó magyarázó ábrák, segédletek megkönnyítik az ismeretek elsajátítását. (Be. A.)
◘ Büntető eljárásjog
Belovics Ervin–Tóth Mihály
	Negyedik kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 595. Bibliográfia: 593–595. ISBN 978 963 258 212 2
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv negyedik kiadásával céljuk az új büntetőeljárási törvény megalkotásáig fennálló időre a korábbi kiadás óta született módosítások egybefoglalása, a lényeget jobban kiemelő, jól áttekinthető tananyag ös�szeállítása volt. A kötet kommentárral ellátva közli a büntetőeljárási kódex szövegét, és kitér a bírói gyakorlat egyes elemeire is. A tananyagban történő könnyebb
tájékozódást és a tanulást is segítik a szövegben található áttekintő táblázatok,
valamint a fejezetek elején található vázlatok. (T. A. N.)

◘ Büntetőjog: különös rész I–II.
Blaskó Béla et al.
Hatodik, átdolgozott kiadás. Rejtjel, Budapest, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 439. (I. kötet), 450. (II. kötet). Bibliográfia nincs.
ISBN 978 963 7255 85 4 (I. kötet), 978 963 7255 87 8 (II. kötet)
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv új kiadása a büntetőjog Különös Részének tényállásait az új, 2012-es Btk. alapján, annak megváltozott szerkezetéhez
igazodva dolgozza fel. A kötet fejezetei a Btk. szerkezeti felépítéséhez igazodnak,
az egyes tényállásokat kommentárok követik, amelyek a vonatkozó joggyakorlatot is bemutatják. (Be. A.)
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◘ Magyar büntetőjog: általános rész
Blaskó Béla
	Ötödik, átdolgozott és bővített kiadás. Rejtjel, Budapest–Debrecen, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 681. Bibliográfia: 675–681. ISBN 978 963 7255 84 7
• A szerző ny. r. vezérőrnagy, az NKE egyetemi tanára. A tankönyv újabb kiadását
az új Btk. hatálybalépése tette indokolttá. Az új Btk. Általános Része jelentős változásokat hozott például a büntethetőségi akadályok rendszerében (gyermekkor,
jogos védelem, végszükség, a jogszabály engedélye tekintetében), és új büntetéseket és intézkedéseket is bevezetett. A tankönyv e jelentős változásokra figyelemmel készült, az új jogintézményeket is részletesen elemzi. (H. D.)
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◘ Büntetőjogi záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján
	Deres Petronella–Domokos Andrea
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 356. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5337 26 0
• A szerzők a KRE ÁJK oktatói. A kötet a karon összeállított büntetőjogi államvizsga
tételek vázlatos kidolgozását tartalmazza, külön tárgyalva az „A” tételeket (büntető anyagi jog általános rész) és a „B” tételeket (büntető anyagi jog különös rész).
(G. Á.)
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◘ Studia in honorem Tamás Jakucs: 80
	Deres Petronella–Domokos Andrea (szerk.)
(Sorozat: De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896; 8.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 131. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 54 6
• A KRE ÁJK büntetőjogi oktatói Jakucs Tamás nyugalmazott bíró, egyetemi oktató
előtt tisztelegnek e tanulmánykötettel. A kilenc oktatótárs kötetben szereplő írásai
valamilyen módon mind kapcsolódnak az ünnepelt munkásságához. A tanulmányok témája többek között a 135 éves Csemegi-kódex, a portugál büntetőeljárási
jog, az új Btk. hatálybalépése, illetve kriminológiai kérdések (például az alkohol és
az erőszak szerepe a bűnözésben) és esettanulmányok (a dánosi rablógyilkosság vagy Eötvös Károly pere). (Be. A.)
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◘ Büntetőeljárási jog I–II.
	Dobrocsi Szilvia
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
	Negyedik, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 207. (I. kötet), 115. (II. kötet). Bibliográfia nincs.
ISBN 978 615 5337 35 2 (I. kötet), 978 615 5107 52 8 (II. kötet).
• A szerző egyetemi oktató. A kétkötetes jegyzet a büntető-eljárásjogi szeminárium hallgatásához kíván segítséget nyújtani. A büntetőeljárási jogot az elsőfokú
bírósági eljárás általános szakaszaitól a különleges eljárásokkal bezárólag tekinti
át. A büntetőeljárási jogi szigorlat abszolválásának megkönnyítése érdekében a
kötet a KRE ÁJK-n használt tételsort is tartalmazza. (T. A. N.)
◘ A bűn és a bűncselekmény: a két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében
	Erdő Péter
(Sorozat: Pázmány Könyvek, ISSN 1586-5746; 8.)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 151. Bibliográfia: 137–151. ISBN 978 963 3615 61 4
• A szerző római katolikus érsek, bíboros, teológus és jogász. Művében az emberi
ség történetét végigkísérő két alapvető kérdés, a bűn és a bűncselekmény fogal
mát vizsgálja egyházjogi szemlélettel. A Szentíráson és a katolikus egyház gondolkodását meghatározó műveken keresztül, a fogalmak jogtörténeti és hatályos

A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 1. rész

jogi elemzésével igyekszik rámutatni az erkölcs és a jog kapcsolatára. Tanulmányozza a címben megjelölt két fogalom fejlődését a katolikus teológiában és az
egyházjogban, a bűncselekmény fogalmát a hatályos katolikus Egyházi Törvénykönyvben, illetve a beszámíthatóság szerepét és értelmét a bűncselekmény fogalmában. (H. D.)
◘ Eljárási büntetőjog. Statikus rész
Fantoly Zsanett–Gácsi Anett Erzsébet
(Sorozat: Fundamenta Fontium Juris Criminalis, ISSN 2064-3462)
Iurisperitus Bt., Szeged, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 322. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5411 03 8
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv a büntetőeljárási jog statikus részét tárgyalja a jogtörténeti bevezetőtől a büntetőeljárásban alkalmazható kényszerintézkedések bemutatásáig, érintve az alapelveket, a büntetőeljárás alanyait, az eljárási cselekményeket és a bizonyítást is. A kötet jogszabályokra épül, de a legtöbb
fejezet tartalmaz egy-egy sarkalatos kérdést vagy anomáliát érintő jogesetet is,
annak megoldásával és magyarázatával. A tananyag jobb megértését áttekintő
táblázatok segítik, a kisebb betűvel szedett gondolatindító szakaszok és a fejezetek végén található bibliográfiák a téma iránti elmélyültebb érdeklődést szolgálják.
(T. A. N.)

◘ A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer
Finszter Géza
	NKE, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 175. Bibliográfia: 173–175. ISBN 978 615 5344 24 4
• A szerző egyetemi oktató, az OKRI főmunkatársa. A könyv azon sorozat egyik eleme, mely alapszakon 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben a magyar közszolgálati szakemberképzés területén egységes közös képzési modult kíván megteremteni. Foglalkozik a rendészeti igazgatás általános közigazgatástanon belüli
elkülönítésével, ismerteti a rendészeti igazgatás folyamatait és a rendészetelmélet
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◘ A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban
Fázsi László
	DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola–Patrocinium, Budapest,
2013
	Monográfia. Terjedelem: 336. Bibliográfia: 321–326. ISBN 978 615 5337 20 8
• A szerző gyakorló bíró, a könyv a 2011-ben megvédett doktori értekezésén alapul. Célja a pótmagánvád fejlődéstörténetének áttekintésétől és európai tapasztalataitól indulva a vonatkozó hatályos szabályozás és bírói gyakorlat bemutatása.
A jogintézmény jelenlegi működéséről a szűkebb pátriájában, Szabolcs-SzatmárBereg megyében vizsgált ügyeken keresztül fest helyzetképet. A kötet a pótmagánvád intézményével kapcsolatban módosító javaslatokat is megfogalmaz, és
mellékletben közli az eddigi jogszabály-módosításokat, eseti döntéseket, kollé
giumi véleményeket. (T. A. N.)
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alapjait, továbbá teljes körű áttekintést ad a rendészeti eszközökről. Különös figyelmet fordít a rendészet működésének, szervezetének és jogi szabályozásának tanulmányozására a hatékonyabb működés érdekében. (T. A. N.)
◘ Új Büntető törvénykönyv: hagyomány és megújulás a büntetőjogban
Hack Péter (szerk.)
	ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest, 2013
Konferenciakiadvány. Terjedelem: 264. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 88700 4 9
• A kiadvány az ELTE Bibó István Szakkollégiuma által 2013 áprilisában azonos
címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagát, valamint a Szakkollégium által kiírt tudományos pályázat díjazott dolgozatait tartalmazza. A konferencia előadói a jogalkotás és jogalkalmazás különböző területeinek képviselői voltak, akik
az új Btk. hatálybalépéséhez kapcsolódóan ismertették szakmai álláspontjukat,
várakozásaikat, elképzeléseiket. A kötetben szereplő írások érintik többek között
az élethez és emberi méltósághoz való jogot a jogos védelem és a büntetési rendszer új szabályainak tükrében, a nemi erkölcs elleni bűncselekmények megújuló
szabályozását, a gyermekprostitúció kérdését és az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekményeket. (E. L.)
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◘ Büntető eljárásjogi alapkérdések
	Herke Csongor–Hautzinger Zoltán
Harmadik, átdolgozott kiadás. AndAnn, Pécs, 2013
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 175. Bibliográfia: 173–174. ISBN 978 963 89224 0 3
• A szerzők egyetemi oktatók. A jegyzet elsősorban a jogi szakokleveles hallgatók,
illetve a jogi asszisztens és az igazságügyi ügyintéző képzésben résztvevők számára készült. Áttekintést ad a büntetőeljárás legfontosabb tételes jogi rendelkezéseiről, valamint az azokhoz kapcsolódó főbb elméleti ismeretekről. A fejezetek
elején található kérdések az írásbeli vizsgára való felkészüléshez nyújtanak segítséget, emellett a téma iránt érdeklődők a bibliográfiában felsorolt irodalomból
tovább bővíthetik ismereteiket. (T. A. N.)
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◘ Magyar büntetőjog: különös rész
Horváth Tibor–Lévay Miklós (szerk.)
Complex, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 716. Bibliográfia: 709–716. ISBN 978 963 295 351 9
• A szerzők egyetemi oktatók, többségük a miskolci jogi kar büntetőjogi tanszékének munkatársa. A tankönyv az új Btk., a 2012. évi C törvény Különös Részének
fejezeteit mutatja be, a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények és a
katonai bűncselekmények kivételével. A korábbihoz képest az új kódex Különös
Részébe több, de kisebb terjedelmű fejezet került, így az egy fejezet alá tartozó
bűncselekmények a védett jogi tárgyra tekintettel szorosabb kapcsolatban vannak egymással. A tankönyv a magyar szakirodalomban megszokottak szerint az
egyes bűncselekményi tényállásokat a büntetőjog általános részében elfogadott
elméleti tételek alapján tárgyalja, kitérve a bírói joggyakorlatra is. (Be. A.)
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◘ Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz
	Karsai Krisztina (szerk.)
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 1064. Bibliográfia: 995–1004. ISBN 978 963 295 322 9
• A szerzők a büntetőjogban jártas elméleti és gyakorlati szakemberek. A terjedelmes kötetben az új Btk., a 2012. évi C törvény szövegét a teljesség igényével
magyarázzák és értelmezik, állást foglalnak a kialakult joggyakorlat fenntarthatóságáról, illetve szükséges változtatásairól, és kitérnek a korábbi törvénnyel való
azonosságok és különbségek ismertetésére is. A Kommentár részletesen bemutatja a Kúria jogértelmezési gyakorlatát is. A szerzők felhívják a figyelmet az új
szabályozás azon pontjaira, amelyek nehézséget okozhatnak majd a jogalkalmazók számára, például azokban az esetekben, amikor az új Btk. visszaható hatályú
alkalmazása válik majd szükségessé. (Be. A.)
◘ Közlekedési bűncselekmények
	Karsai Krisztina
(Sorozat: Bírói Gyakorlat Füzetek, ISSN 2063-725X; 4.)
	Opten Kft., Budapest, 2013
Döntvénytár/Kézikönyv. Terjedelem: 252. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5122 03 3
• A szerző az SZTE egyetemi tanára. A kötetben a közlekedési bűncselekményekhez kapcsolódó bírói gyakorlatból választott jogeseteket dolgozza fel. Ennek során
a könyvsorozat korábbi darabjaihoz hasonlóan bemutatja az ügy tényállását és a
bíróság döntését, majd értékeli is a döntést egy-egy kiemelt szempont vonatkozásában. Mivel az új Btk. közlekedési bűncselekményeket érintő fejezete jelentős
mértékben nem változott a korábbi Btk.-hoz képest, a füzetben tárgyalt jogesetek
továbbra is irányadóak a gyakorlat számára. (H. D.)

◘ Anyagi büntetőjog: különös rész I.
	Karsai Krisztina–Szomora Zsolt–Vida Mihály
(Sorozat: Fundamenta Fontium Juris Criminalis, ISSN 2064-3462)
Iurisperitus Bt., Szeged, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 292. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 08 7070 2
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◘ Rendészet és tudomány
	Karsai Krisztina
	Novum-Tech Kft., Szeged, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 182. Bibliográfia: 174–182. ISBN 978 963 08 7536 3
• A szerző az SZTE egyetemi tanára. A kötet egyfelől a szerző rendészettudományi
kutatásai során magyar és német nyelven írt, hazai vagy külföldi folyóiratokban
már megjelent tudományos közleményeit tartalmazza, másfelől a 2012-ig online
működő Rendészettudományi Olvasónapló (rendeszettudomany.blog.hu) fontosabb bejegyzéseit adja közre. Az első közlés a rendészettudomány fogalmát járja
körbe, majd a magyar rendészettel kapcsolatos bejegyzések, illetve nemzetközi
témakörök és végül a hazai rendészettudomány közéleti eseményeiről szóló tudósítások kerülnek ismertetésre. (Be. A.)
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• A szerzők az SZTE oktatói. Céljuk az új tankönyvvel, hogy a tananyagot optimális
módon szűkítsék, és új módszertani elemeket vezessenek be a magyar büntetőjog különös részének megértéséhez. A hatályos szabályozást a törvényi tényállások elemzésével, a kapcsolódó jogalkalmazói gyakorlat értékelésével, valamint
jogtörténeti és nemzetközi összehasonlító szempontok érintésével mutatják be.
(Be. A.)
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◘ Normasértés vagy jogkövetés: a fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata
	Kerezsi Klára–Kó József
	Országos Kriminológiai Intézet–ELTE Law, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelme: 129. Bibliográfia: 121–129. ISBN 978 963 7373 19 0
• A szerzők az OKRI tudományos munkatársai. Kutatásuk, amely különböző időpontokban történt adatfelvételekre támaszkodik, a gyermek- és fiatalkori bűnözés
alakulásának értékeléséhez nyújt segítséget. A szerzők szándéka szerint a kutatás eredményei hasznos információkkal szolgálnak a bűnözésre adott szakpolitikai válaszok kialakításában. A kutatás konklúziója, hogy napjainkban a fiatalkori
bűnözés magyarázatául szolgálhatnak a szenvedélyszerek fogyasztása vagy az
iskolai problémák, sikertelenségek, de ugyanilyen lényeges szempont, hogy e fia
talok családi helyzete általában többoldalúan hátrányos, sivár családi és kortárs
kapcsolataik vannak. (Be. A.)
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◘ Szabálysértési jog
	Király Eszter
	Novissima, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 320. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5337 09 3
• A szerző egyetemi oktató. A kötet célja, hogy segítsen a jogalkalmazóknak, a joghallgatóknak és a téma iránt érdeklődőknek eligazodni a 2012. április 15. napján
hatályba lépett 2012. évi II. törvény, vagyis az új szabálysértési törvény útvesztőiben, különösen az eljárásjogi rendelkezésekkel kapcsolatban. A mű egy rövid
elméleti bevezetést követően bemutatja és magyarázza az anyagi jogi és az eljárásjogi normákat, ismerteti a szabálysértési nyilvántartási rendszert, majd az utolsó részben közli a törvény egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó részét.
Az olvasót a megértésben segítik a margón elhelyezett szövegdobozok, elméleti
magyarázatok és a különböző folyamatábrák. (S. Zs.)
◘ Büntetőjog I.: Az anyagi büntetőjog általános része. Büntetőjogi ismeretek a közszolgálati szakemberképzés számára
	Kis Norbert–Hollán Miklós
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Tankönyvek,
ISSN 1418-1274)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 367. Bibliográfia: 355–357. ISBN 978 615 5376 17 7
• A szerzők az NKE oktatói. E kötet az első darabja egy többkötetesre tervezett,
a büntető anyagi jog mellett az eljárásjogot és a büntetés-végrehajtási jogot is
összefoglaló, a közszolgálatban dolgozók számára készülő sorozatnak. Az első
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kötet, amely a büntető anyagi jog általános részét öleli fel, elsősorban a közszolgálati szakemberek számára releváns ismereteket mutatja be, különös tekintettel
a büntetőjog és a közigazgatási jog kapcsolatára. (Be. A.)
◘ Akiket nevelésre ítéltek: Emlékkönyv a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete fennállásának 50. évfordulójára
Lőrincz József–Csányiné Lukács Emese (szerk.)
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, 2013
	Gyűjteményes kötet. Terjedelem: 206. Bibliográfia: 201–203.
ISBN 978 963 08 6309 4
• A kötet a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete fennállásának 50. évfordulója alkalmából egyedülálló módon veszi sorra a múlt jelentőséggel bíró momentumait. A visszatekintés a Csemegi-kódextől indul, s korszakokra osztva tekinti át a fiatalkorúakra vonatkozó szabályanyagot és a speciális büntetés-végrehajtási intézet létesítésének előzményeit. Kuriózuma, hogy külön fejezetet szentel
az intézmény egykori vezetőinek, és részletesen bemutatja néhány nyugalmazott
vezető életpályáját. A kötet képeket is közöl az intézmény történetéből, majd a
visszaemlékezést a megbízott igazgató sorai zárják. (T. A. N.)

◘ Kommentár a szabálysértési törvényhez
	Cserép Attila– Fábián Adrián–Rózsás Eszter
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 540. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 295 234 5
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet a 2012. évi II. törvény, az új szabálysértési
törvény magyarázatát adja közre. A szerzők egy az előzményekre is utaló, elméleti
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◘ Az ügyészek nagy kézikönyve
Polt Péter–Varga Zs. András (szerk.)
(Sorozat: Meritum, ISSN 1788-6198)
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 1676. Bibliográfia: 1603–1604. ISBN 978 963 295 277 2
• A könyv szerzői elismert elméleti és gyakorlati szakemberek. Céljuk a lehető legtöbb, az ügyészi hivatáshoz kapcsolódó adatot tartalmazó, elsősorban az ügyészek, de általában az igazságszolgáltatásban dolgozók számára is hasznos, átfogó kézikönyv megalkotása volt. A kötet a modern magyar vádhatóság fennállásának 142. évfordulója alkalmából jelent meg. Hiánypótló jelleggel gyűjti össze
azt a szabályanyagot, amely az ügyészre, az ügyészségre, a legfőbb ügyészre,
az ügyészség alkotmányos helyzetére, jogkörére, az ügyészség szervezetére, az
ügyész szolgálati viszonyára, büntetőeljárásbeli feladataira, felügyeleti jogkörére,
közérdekvédelmi tevékenységére vonatkoznak. A kézikönyv mind szerkezetében,
mind hivatkozási rendszerében eltér a hagyományos könyvektől, ugyanis a tájékozódást a szövegben található ún. indexszámok segítik, emellett az egyes témakörök előtt ikonokat helyeztek el, melyek a könnyebb megértést és értelmezést
szolgálják. (G. A.)
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bevezetést követően a törvény valamennyi rendelkezését részletesen, az irányadó
hazai és nemzetközi szakirodalmi álláspontokra tekintettel értelmezik, kiegészítve
a magyarázatokat a kapcsolódó jogforrások megnevezésével és a bírói gyakorlattal (BH-kra, AB határozatokra, jogegységi és elvi döntésekre való hivatkozásokkal). (Be. A.)
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◘ Híres magyar perbeszédek: A közelmúlt nevezetes vád- és védőbeszédei
	Tóth Mihály (szerk.)
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Szakkönyvek,
ISSN 1417-7986)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 368. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9950 92 4
• A kötet az utóbbi évtizedek nagy hiányosságát igyekszik pótolni: elméleti tanácsokkal és gyakorlati ismertetésekkel igyekszik rámutatni a büntetőeljárás perbeszédeinek jelentőségére, lényeges elemeire, ajánlatos stílusára. A bevezető tanulmányokban a szerzők a gyakorló jogászok és a joghallgatók számára is hasznos
tanácsokkal látják el az olvasót, felhívják a figyelmet a bíróság előtti fellépés íratlan szabályaira. A kötet ezt követően a közelmúlt elhíresült eljárásaihoz (többek
között a móri mészárláshoz, a tokaji rablógyilkossághoz, Zuschlag János pártfinanszírozási ügyéhez) kapcsolódó perbeszédeket ismertet a vád és a védelem
oldaláról. (H. Cs.)
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◘ Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
	Vókó György
(Sorozat: Dialóg Campus Szakkönyvek, ISSN 1417-7986; Jogi szakvizsga segéd
könyvek, ISSN 1587-6659)
	Ötödik, átdolgozott kiadás. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 334. Bibliográfia: 297–302. ISBN 978 963 9950 37 5
• A szerző egyetemi oktató, az OKRI igazgatója. A tankönyv elsősorban a jogi szakvizsgára való felkészüléshez nyújt segítséget. A büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek részletesen bemutatását követően iratmintákat és a jogi szakvizsga követelményeivel kapcsolatos ismertetőt is tartalmaz, és
választ ad a szabálysértési jog kapcsolódó kérdéseire is. (F. R.)
◘ Magyar büntetés-végrehajtási jog
	Vókó György
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Tankönyvek,
ISSN 1418-1274)
	Ötödik, átdolgozott kiadás. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 415. Bibliográfia: 389–415. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 8704 99 3
• A szerző egyetemi oktató, az OKRI igazgatója. A tankönyv a büntetés-végrehajtási
jog anyagát mutatja be. Az Általános rész keretében a történeti ismereteket követően a témával kapcsolatos elméleti megfontolások, nemzetközi követelmények
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és tapasztalatok mellett e jogág jogrendszerbeli helye, fogalma, alapelvei és forrásai kerülnek bemutatásra. A Különös rész a szabadságvesztés, a szabadságvesztéssel nem járó büntetések és a büntetőjogi intézkedések végrehajtásáról szóló
ismeretanyag mellett az elítéltek utógondozásához, a személyes szabadságot
érintő büntető eljárásjogi intézkedések végrehajtásához és a járulékos büntetésvégrehajtási feladatokhoz kapcsolódó ismereteket tartalmazza. Igen részletesen
ismerteti a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó jogállami biztosítékrendszert is.
(F. R.)
EURÓPA-JOG ÉS NEMZETKÖZI JOG
◘ Az Európai Unió versenyjoga
Berke Barna–Papp Mónika
(Sorozat: Az Európai Unió gazdasági joga II. kötete, ISSN 2060-6494; 9.)
	ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 285. Bibliográfia: 279–282. ISBN 978 963 312 165 8
• Berke Barna az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára, Papp Mónika az ELTE ÁJK egyetemi
adjunktusa. A mű elsődleges célja az egyetemi oktatásban történő felhasználás,
mégpedig nem elsősorban a részletszabályok, hanem a versenyjoggal kapcsolatos általános megközelítés és szemléletmód bemutatása révén. A mű kifejezetten
gyakorlatorientáltan, számos bírósági döntéssel illusztrálva mutatja be a versenyjog által tilalmazott magatartásokat. Az uniós versenyjogon kívül természetesen a
magyar szabályozás is bemutatásra kerül, tekintettel arra, hogy a két szabályozás
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával szorosan összefonódott,
a magyar versenyhatóság és a bíróságok is felelősséggel tartóznak az uniós szabályok betartásáért. (Sz. Zs.)
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◘ Az Európai Unió joga a gyakorlatban
Blutman László
	Második, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 802. Bibliográfia: 777–786. ISBN 978 963 258 202 3
• A szerző a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A kötet a 2010-ben azonos címmel megjelent mű átdolgozott, második kiadása. Az eltelt idő alatt az uniós jogban bekövetkező változásokra reflektálva az új kötet immáron tárgyalja például
a „komitológia” új rendszerét, az Alapjogi Charta nyomán kiterjedőben lévő alapjogi bíráskodásban történő előrelépést, valamint a szervezeti és döntéshozatali
rendszerben, a bővülés hatására bekövetkező változásokat is. A szerző átfogó
elemzést nyújt a joggyakorlat leglényegesebb elemeiről, közel ezer ítéletet és
határozatot dolgoz fel, mely jellemzően, a legnagyobb erénye a könyvnek. Jelen mű megkönnyíti a joghallgatók vizsgára való felkészülését, illetve haszonnal
forgathatják az igazságszolgáltatásban dolgozók is, és akár az uniós jog iránt
mélyebben érdeklődő olvasók. (Sz. Zs.)
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◘ Az Európai Unió intézményi jogi aktusai
	Császár Mátyás
(Sorozat: A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, ISSN 1786-352X; 40.)
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 220. Bibliográfia: 199–220. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5300 05 9
• A szerző a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. A monográfia a szerző PhD-értekezésén alapul, és az Európai Unió intézményi
jogi aktusainak rendszerét vizsgálja. A szerző célja az ilyen típusú jogforrások tételes bemutatása az Európai Unió egyes pilléreinek alapul vételével a Lisszaboni
Szerződés előtt, valamint részletezi ezek alkalmazásának változásait a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. Ábrák és táblázatok is segítik az olvasó
eligazodását. (K. Zs.)
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◘ Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete
	Csatlós Erzsébet
(Sorozat: Értekezések a tudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Akadémiai, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 237. Bibliográfia: 213–234. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 05 9354 0
• A szerző a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, monográfiája a 2011-ben megvédett doktori értekezésén alapul. A könyv célja
az Arktisz nemzetközi jogi helyzetének tisztázása, és azt vizsgálja, hogy az Arktisz elsősorban vízi területére ugyanazok a jogi szabályok vonatkoznak-e, mint a
Föld bármely más részére, vagy különleges jellemvonásai speciális jogi kategóriák alkalmazását igénylik. A monográfia átfogó jellemzését nyújtja az Arktiszra
vonatkozó területszerzési jogcímek problematikájának, illetőleg az arktiszi vizek
feletti állami szuverenitás nemzetközi jogi helyzetének. Betekintést nyújt az érintett államok kontinentális talapzat felosztására vonatkozó vitájába, s az Arktiszra
vonatkozó már megvalósuló és az esetleges együttműködések, illetőleg a területre vonatkozó környezetvédelem kérdéseibe. A szerző konklúzióként egy specifikus szabályozást mutat be, melyet feltétlenül megvalósítandónak vél az Arktisszal
kapcsolatos problémák globális megoldása érdekében. A mű hiánypótló a magyar
nemzetközi jogi szakirodalomban. (B. A.)
◘ Állampolgárság és államutódlás
Ganczer Mónika
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Szakkönyvek,
ISSN 1417-7986; Opus Magistrale Könyvek, ISSN 1789-7904)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 342. Bibliográfia: 307–323. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5376 22 1.
• A szerző a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének oktatója és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója, monográfiája a 2013-
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ban megvédett doktori értekezésén alapul. Részletesen kitér az állampolgárság
fejlődésének történetére az ókortól kezdve napjainkig, elemezve az állampolgárok felett megnyilvánuló állami szuverenitás, illetve az állampolgársághoz fűződő
jogok és kötelezettségek mibenlétét, valamint sorra veszi azokat a nemzetközi
jogi intézményeket, melyek államutódlás esetén védelmet biztosítanak az egyén
számára. A könyv záró fejezete esettanulmányokat dolgoz fel, így többek között a
magyar területátadásokra vonatkozóan az első és a második világháborút követő
időkben, a balti államok tekintetében azok függetlenné válásának időszakában,
és Jugoszláviát érintően, az annak felbomlását követő periódusban. (B. A.)
◘ Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga a gyakorlat számára
	Kádár András Kristóf–Karsai Dániel
	Novissima, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 166. Bibliográfia (ügymutató): 154–164. és a lábjegyzetek
ben. ISBN 978 615 5175 57 2
• A szerzők gyakorló jogászok, rendszeresen látnak el képviseletet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. A könyv célja, hogy áttekinthető, és a gyakorlatban
is használható ismereteket nyújtson azoknak, akik akár kérelmezőként, akár jogi
képviselőként kívánnak a strasbourgi bírósághoz fordulni. A mű bemutatja a Bíróság felépítését, hatáskörét, a kérelem benyújtásának anyagi jogi és eljárásjogi
feltételeit, valamint külön fejezet foglalkozik a legfontosabb gyakorlati tudnivalókkal. (Sz. S.)

◘ Döntéshozatal és jogalkotás az Európai Unióban. Elmélet és gyakorlat
Simon Zoltán (szerk.)
(Sorozat: Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
L’Harmattan, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 326. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 7343 24 7
• A kötet szerkesztője és szerzői mindannyian európai uniós szerveknél dolgozó
gyakorló szakemberek. A könyv két részben mutatja be az Európai Unió (EU) döntéshozatalát, jogalkotását és egyes intézményeit. Külön fejezetben kapott helyet az
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◘ Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez 1945–1950
	Sáringer János
	Négy Árboc Kft., Szeged, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 320. Bibliográfia: 300–303. ISBN 987 963 086 632 3
• A szerző történész, a nemzetközi kapcsolatok szakértője. Könyvében bemutatja,
hogy a második világháború után Magyarország Külügyminisztériuma hogyan állt
fel és kezdte meg működését. A kötet hatvannégy iratot gyűjt össze, amelyek sokszínűsége révén megismerhetjük a minisztérium mindennapjait, szervezeti működését, felépítését, vezetését, képzését, valamint az akkori külügyi igazgatást.
Tekintettel arra, hogy a szerző eredeti formáiban rögzítette az 1945–1950 közötti
időből származó iratokat, objektív képet kapunk az időszakról. A kötet képekkel
gazdagon illusztrált, emellett névmutatóval is rendelkezik. (P. A.)
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uniós döntéshozatal elmélete és gyakorlata, a komitológia, az EU egyes intézményei és egy esettanulmány az egységes európai szabadalomról. A megértést és
az átláthatóságot számos ábra és táblázat segíti. A kötet, mely a magyar nyelvű
uniós irodalom körében hiánypótló, egyszerre lehet hasznos szakmai irodalom a
felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak, valamint nyújthat bepillantást az EU intézményi apparátusának mindennapjaiba a téma iránt érdeklődőnek.
(P. N.)
◘ Az Európai Unió jogi fundamentumai
Szabó Marcel–Láncos Petra Lea–Gyeney Laura (szerk.)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 332. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 277 352 0
• A 2012-es kiadás változatlan utánnyomása. (B. F.)
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◘ Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban
Fejes Zsuzsanna–Kovács Endre Miklós–Paczolay Péter–Tóth J. Zoltán (szerk.)
	Magyar Jog- és Államtudományi Társaság–Gondolat, Szeged–Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 156. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 693 464 4
• A tanulmánykötet szerzői alkotmányjogászok, alkotmánybírák, egyetemi oktatók.
Tanulmányaik, melyek a 2012 májusában az SZTE ÁJK-n elhangzott konferenciaelőadások szerkesztett változatai, az Alaptörvény hatálybalépésével bekövetkezett változások fényében olyan kérdéseket érintenek, mint hogy mi az állam és
a jog szerepe a 21. században, eleget tud-e tenni a jogalkotó az újabb és újabb
kodifikációs kihívásoknak, illetve milyen a jó állam, a jó jog? A szövegek a jövő- és
perspektívakutatást olyan témákon keresztül tárgyalják, mint a hatalommegosztás kérdése az Alaptörvényben (Stumpf István), az igazságszolgáltatás átalakításának szükségessége (Varga Zs. András), közigazgatási rendszerünk aktuális
kérdései (Patyi András) vagy az adatvédelem és az információszabadság szabályainak változásai (Péterfalvi Attila). (Sz. E.)
◘ Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből
Fekete Balázs–H. Szilágyi István–Nagy Tamás (szerk.)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 238. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 277 471 8
• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók. A tanulmánykötet nagyrészt a 2012-ben Sze
geden negyedik alkalommal megrendezett „Jog és irodalom” című szimpóziumon
elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza, és a hazai „jog és iro
dalom”-kutatóműhely harmadik hasonló kötete. Ennek megfelelően a tanulmányok
a jog és irodalom témaköréből merítve dolgoznak fel jogi problémákat, ezúttal három nagy egységben: magyar, majd külföldi példákon keresztül, végül az iskolai
oktatáshoz kapcsolódóan. (Zs. Zs.)
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◘ A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei
Frivaldszky János
	Javított, bővített kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 321. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 277 467 1
• A szerző egyetemi oktató, kutató, e kötete a 2011-es első kiadás javított, bővített
változata. A mű a jogfilozófia legalapvetőbb kérdéseit vizsgálja, így olyan fogalmakat elemez, mint a jogi érvényesség, kötelezettség, kényszer és a szubszidiaritás.
Kitér továbbá jogszociológiai alapkérdésekre, a jog és erkölcs viszonyára, illetőleg
a büntetés jogfilozófiájára is. Tárgyalja az emberi jogok jogelméleti megalapozását, valamint a házasság és a család intézményét is. A szerző két fejezetet szentel
Hans Kelsen és H. L. A. Hart jogelméleti munkássága elemzésének, illetve értékelésének. (Zs. Zs.)
◘ A jogi gondolkodás mérföldkövei: a kezdetektől a XIX. század végéig
Frivaldszky János (szerk.)
	Második, javított és módosított kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 301. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 277 343 8
• A szerzők (a szerkesztő mellett Győrfi Tamás, Könczöl Miklós, Paksy Máté, P. Szabó
Béla, Szabadfalvi József, Tattay Szilárd) egyetemi oktatók, kutatók. A könyv a 2012ben megjelent azonos című munka javított kiadása. A tanulmánykötet, amely elsősorban a joghallgatók számára készült, a jogi gondolkodás eszmetörténetét mutatja
be az ókortól kezdve a XIX. század végéig a legjelentősebbnek tartott jogfilozófusok
munkásságán keresztül. Ennek megfelelően az ókori görög és római, majd a középkori jogi gondolkodást áttekintve az újkori szerzők közül például Grotius, Hobbes,
Locke, Austin, Savigny és Jhering jogelméleti munkásságát ismerteti. (Zs. Zs.)
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◘ Legalitás a vádpadon: az anyagi büntetőnormák legalitásának elméleti elemzése
Gellér Balázs József
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Tudomány, ISSN 2060-9361; 19.)
	ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 315. Bibliográfia: 271–303. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 312 154 2
• A szerző egyetemi tanár, az ELTE ÁJK tanszékvezetője. Könyvében egy rendkívül fontos, Gustav Radbruch által megfogalmazott jogelméleti problémát elemez:
a jog által szolgálandó két legfontosabb érték, az igazságosság és a jogbiztonság
feszültségben áll egymással. Ez a probléma a büntetőjog kettős természetében
jelenik meg, vagyis a büntetőjog egyrészt meghatározza, hogy mi számít bűncselekménynek (tehát korlátozza a cselekvési szabadságot), másrészt épp ezáltal
azt is rögzíti, hogy mi nem bűncselekmény (tehát ki is terjeszti a cselekvési szabadságot). A mű ez alapján a büntetőjog elméletének alapvető kérdését teszi fel:
hogyan igazolható a büntetőhatalom alkalmazása, azaz a cselekvési szabadság
állam általi korlátozása? A kötet, amely nagyban hozzájárul az alkotmányos büntetőjog alapjairól szóló vitákhoz, többek között a büntetőnormák kettős természe-
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tét, a legalitás fogalmát, a büntetőjogi normák értelmezésének elméleti problémáit
és a visszaható hatály elvének tartalmát járja körül. (F. K.)
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◘ Hatékony-e a magyar jog?
	Katona Klára–Szalai Ákos (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240; 18.)
Pázmány Press–PPKE JÁK, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 356. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 308 090 0
• A kötet, melynek szerzői jogászok és közgazdászok, a PPKE JÁK Heller Farkas
Közgazdaságtudományi Intézete által 2012 májusában rendezett első joggazdaságtani konferencia írásos anyagát adja közre. A tanulmányok olyan kérdéseket
érintenek, mint hogy hogyan értelmezhető a hatékonyság közgazdasági fogalma a
jog működése során; igaz-e, hogy a jogrendszer elősegíti a társadalom, a gazdaság hatékony működését; célja lehet-e a jogrendszernek a társadalmi hatékonyság
elősegítése a jogszabályok módosításakor? A vizsgált témák átfogják a tulajdonjog, a szerződési jog, a kártérítési jog, az eljárásjog, a társasági jog, a munkajog,
a pénzügyi jog, a környezetjog, a fogyasztóvédelmi szabályozás és az alkotmányjog területét, és érzékelhetővé teszik a jogtudomány és a közgazdaság-tudomány
érintkezési pontjait. (Sz. E.)
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◘ Joghallgatók a jogról II.: szociálpszichológiai kutatás
	Kelemen László–Hollán Miklós
(Sorozat: Dialóg Campus Szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 148. Bibliográfia: 148. ISBN 978 615 5376 04 7
•	Kelemen László ügyvéd, pszichológus, Hollán Miklós a Jogtudományi Intézet kutatója, illetve az NKE oktatója. A kötet egy 2012-ben, 2007 után második alkalommal végzett szociálpszichológiai kutatás eredményeinek összefoglalása, melyet
a szerzők az ELTE ÁJK első- és ötödéves joghallgatói körében végeztek annak
feltérképezésére, hogy milyen a két csoport attitűdje az igazságszolgáltatással, a
bűnözéssel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. A kutatás hat tárgykört vizsgált,
ezek a szociodemográfiai tényezők, a közéleti érdeklődés és tájékozottság, a politikai beállítottság, az igazságszolgáltatás megítélése, a bűnözés és a bűnmegelőzés, valamint a jogászi pályakép megítélése voltak. A kötet részletesen elemzi
a kérdőívek eredményeit, és az említett tárgykörökhöz kapcsolódó attitűdök változásait a 2007-ben végzett kutatáshoz képest, illetve a szociológiai háttér felől és a
jogászképzés struktúrájának aspektusából is megvilágítja. (E. L.)
◘ Az állam és a jog természetrajza válság idején
	Kondorosi Ferenc–Visegrády Antal
Harthmedia Kft., Pécs, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 197. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes fejezetek
végén. ISBN 978 963 08 6561 6
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• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók. Kötetük a gazdasági válság és a jogállamiság
közötti kapcsolódási pontokat keresi és vizsgálja. Foglalkoznak többek között az
állam fogalmával, szerepével, a szuverenitás kérdésével, a gazdaság és a politika
egymáshoz való viszonyával, a szegénységgel és egészségüggyel kapcsolatos
problémákkal, tárgyalják továbbá a jog hatékonyságának kérdését és kulturális
szerepét is. A kötetet mind a jogi, mind a gazdasági témák iránt érdeklődők haszonnal forgathatják. (Zs. Zs.)
◘ Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.
	Kuminetz Géza
(Sorozat: Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae
de Petro Pázmány nominatae. II, Manualia, ISSN 1589-1615; 7/1.)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 836. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 277 465 7
• A szerző római katolikus pap, egyházjogász, egyetemi oktató. Kötetében korábban
megjelent tanulmányait fűzi össze azzal a céllal, hogy egységes képet adjon egy
olyan jog- és állambölcselet alapjairól, melynek forrását Aquinói Szent Tamás nézetei szolgáltatják. A kötet arra a megfontolásra épít, hogy a 21. század problémái,
a globalizáció, az államok közötti kapcsolatok kialakítása igényli, hogy egyetemes
érvényű értékek alapján szervezzük az emberek közötti viszonyokat. Ennek fényében vissza kell térnünk ahhoz az elgondoláshoz, hogy az ember által alkotott jog
(mint az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb szervezője) nem a természetjog
ellentéte, hanem a természetjogi értékek kifejeződése. Ez a gondolkodásmód jelenik meg Szent Tamás felfogásában, ezért a szerző arra törekszik, hogy egy olyan
jogrend megalapozását adja, amely Szent Tamás gondolataira épít. (F. K.)
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◘ Jogbölcselet és jogi dogmatika
	Szilágyi Péter
(Sorozat: Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265; 57.)
	ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 329. Bibliográfia: 319–329. ISBN 978 963 312 146 7
• A szerző az ELTE egyetemi tanára. A kötetben az 1990 és 2008 között megjelent
jogelméleti tárgyú tanulmányainak válogatását adja közre. A kötet négy nagy témakört ölel fel. Az első rész az állam- és jogtudományi kutatások módszertanával
foglalkozik, illetve az európai integráció jogdogmatikai, jogelméleti reflexióival.
A második rész a jogbölcselet elmélettörténetét, illetve a 20–21. század jogbölcseletének kérdéseit tárgyaló írásokat tartalmaz. A harmadik rész a jogi dogmatika
tárgyköréhez kapcsolódik, a jogi normativitás, a jogi, közjogi dogmatika, az alkotmányértelmezés, illetve a parlamentáris állam és a jogforrási rendszer kérdéseit
tárgyalja. A negyedik rész a jogi és a politikai felelősség témaköréhez kapcsolódó
írásokat tartalmaz. (V. J.)
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◘ Államtan: Az állam általános sajátosságai. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből
	Takács Péter
	NKE KTK, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 260. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5305 09 2
• A 2011-ben a BCE KIK által kiadott kötet változatlan kiadása. (S. G.)
◘ Államelmélet: Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből
	Takács Péter–H. Szilágyi István–Fekete Balázs (szerk.)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 404. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 277 350 6
• A 2012-es kiadás változatlan utánnyomása. (S. G.)
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◘ Carl Schmitt: Egy szellemi kalandor
	Techet Péter
Attraktor, Máriabesenyő, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 187. Bibliográfia: 150–187. ISBN 978 615 5257 53 7
• A szerző jogász, újságíró. Kötetében Carl Schmitt, a XX. században igen ismert,
a nemzetiszocialista időszakban kifejtett tevékenysége miatt kompromittálódott
német politikai filozófus személyiségét és jogelméletének egyes elemeit mutatja
be. Kitér a jogtudós természetjogi felfogására, a nemzetiszocializmus időszaka
előtt, alatt, majd azt követően megfogalmazott elméleteire. A szerző álláspontja
szerint Carl Schmitt munkássága azért is jelentős, mert nagy hatást gyakorolt a
XX. század végének jogfilozófusaira, sőt a mai kor gondolkodói számára is jelentőséggel bírhat. (S. G.)
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◘ Contemporary Legal Philosophising. Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Li
terature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix)
	Varga Csaba
(Sorozat: Philosophiae Iuris, ISSN 1218-0610)
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 342. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 277 036 9
• A szerző az MTA doktora, a PPKE professor emeritusa. Könyve az 1989 és 2011
között megjelent jogfilozófiai tárgyú tanulmányait tartalmazza, amelyek a jogelméleti problémák széles tárházát dolgozzák fel. Az első rész a közép- és kelet-európai jogfilozófiai gondolkodás történeti hátterét mutatja be a legfontosabb szerzők
elméleti munkásságának vázlatával. A második rész a marxista, illetve szocialista
jogfilozófia történeti hátterét, alapjait és magyarországi hatásait tárgyalja. A harmadik részben ismerhetjük meg a XX. századi kortárs jogfilozófia alapjait Carl
Schmitt és Hans Kelsen vitáján, illetve a Herbert Hart által felvetett problémákon
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keresztül. A kötet utolsó fejezete a jogfilozófia mibenlétéről szól, illetve arról, hogy
miért és hogyan érdemes a jogfilozófiát oktatni. A mű elektronikusan teljes terjedelmében elérhető a szerző honlapján. (F. K.)
KÖRNYEZETJOG
◘ Jogesetek az EU integráció és a környezeti jog köréből
	Ágoston Eszter–Farkas Csamangó Erika–Miklós László
SZTE ÁJK, Szeged, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 122. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 315 143 3
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet európai uniós, valamint magyar környezetjogi
jogesetek gyűjteménye. Az engedélyezés, a levegővédelem, a vízvédelem, a természetvédelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás, valamint a környezeti felelősség témaköréhez tartozó jogeseteket sorakoztatnak fel a szerzők rövid összefoglalóval, valamint önellenőrző és vitaindító kérdésekkel. (Gy. A. Cs.)
◘ Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti és a szövetkezeti jogban
Ágoston Eszter Ildikó (szerk.)
SZTE ÁJK–JATE Press, Szeged, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 113. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 315 128 0
• A szerzők PhD-hallgatók. A kötet a 2012. június 22-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, valamint az Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék által megrendezett, országos doktorandusz konferencia
utókiadványa, amelyben tíz agrárjogi, környezeti jogi és szövetkezeti jogi témájú
tanulmány található. (B. Á.)
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◘ Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia
Bartus Gábor (szerk.)
	Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 183. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 08 7737 4
• A szerkesztő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa,
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára. Nemzetközi szinten egybehangzóak az alapelvek a fenntarthatóság felé való átmenet megtalálásában, viszont
nincs kizárólagos recept, szabály, tehát magunknak kell meghatároznunk Magyarország fenntartható fejlődéséhez vezető saját útját, ennek stratégiáját. Ennek alapjait jelöli ki a jelen Keretstratégia. A kézikönyvből többek között választ
kaphatunk arra, mi is az a fenntartható fejlődés, hogyan tudunk egyénileg, illetve
a közösség útján jól cselekedni, valamint bemutatja a nemzeti erőforrásaink helyzetét, megtudhatjuk, milyen intézmények szükségesek a fenntarthatóság elérése
érdekében, illetve mindezt hogyan, milyen módszerekkel tudjuk mérni. (L. N.)
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◘ A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája
	Csák Csilla
	Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 275. Bibliográfia: 253–275. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 358 015 8
• A szerző a Miskolci Egyetem oktatója. A kötet a környezetjogi felelősség polgári
jogi vetületével foglalkozik. Bemutatja a felelősség alapjait, így a polgári jog és a
környezetjog kapcsolatát, a jogellenesség-felróhatóság fogalompárosát, az okozati összefüggés mibenlétét, valamint az egyetemleges felelősség jogintézményét. Külön foglalkozik a környezeti kárral, a személyek polgári jogi védelmével,
továbbá a dologi jog intézményeivel a környezetjogban. Betekintést nyerhetünk a
környezetjogi biztosítékok rendszerébe és az állami felelősség kérdéskörébe is.
A kötet utolsó gondolati egysége a környezeti károkért való felelősség nemzetközi
normáit tekinti át. A könyv rövidítések jegyzékével, valamint bőséges irodalomjegyzékkel ellátott. (Gy. A. Cs.)
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◘ Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban
	Korom Ágoston (szerk.)
	NKE, Budapest, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 170. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5305 22 1
• A szerzők tudományos kutatók, illetve egyetemi oktatók. A kötet a 2013. július 11-én,
a Kúrián ugyanilyen címmel megtartott konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Magyarországnak a hazai termőföldpiacot meg kellett nyitnia a tagállamok
földművesei előtt. A kihívások megoldásához a törvényalkotók és a jogalkalmazók a tudomány segítségét kérték, melyhez az is hozzátartozik, hogy figyelemmel
kellett lenni a kötetben bemutatott agrárgazdasági hatásokra, az unió támogatási
rendszerébe való beilleszkedésre, valamint az intézményi változtatásokra. (L. N.)
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◘ Támogatási rendszereink és a megújuló energiák
	Olajos István
	Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 251. Bibliográfia: 235–251. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 358 022 6
• A szerző a Miskolci Egyetem oktatója. A kötet első gondolati egysége a megújuló
energiaforrások szabályozásának egyes elemeit tekinti át, így a kötelező átvételi
rendszerre, a geotermikus energiahasznosításra, valamint a szélerőművekre vonatkozó jogi előírásokkal ismerkedhet meg az olvasó. Ezt követően betekintést
nyújt a vidékfejlesztési támogatások és az energetikai strukturális támogatások
rendszerébe. A kötetet az energetikai támogatások és a közbeszerzések kapcsolatával foglalkozó fejezet zárja. A könyv rövidítések jegyzékével, felhasznált, valamint szemléletformáló irodalommal ellátott. (Gy. A. Cs.)
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◘ Szövetkezeti jog
	Réti Mária
	ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 411. Bibliográfia: 401–408. ISBN 978 963 312 020 0
• A 2010-es kiadás változatlan utánnyomása. (L. N.)
◘ Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary
Szabó Marcel–Greksza Veronika (szerk.)
(Sorozat: Studia Europaea, ISSN 2026-5049; 4)
PTE ÁJK Európa Központ, Pécs, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 227. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 7038 44 0
• A szerzők egyetemi oktatók, PhD-hallgatók, valamint gyakorlati szakemberek.
A vízhez való jog és a magyar alapjogvédelem rendszere címmel 2013 márciusában került megrendezésre az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Külügyminisztérium, valamint a PTE ÁJK Európa Központjának közös konferenciája.
A konferenciára a Budapesti Víz Világtalálkozó (2013. október 8–11.) előkészítő
rendezvényeként került sor. A konferencia eredményeit tizennégy tanulmányban
foglalja össze a kötet, amelyben a vízhez való jog elemzésére magyar, valamint
nemzetközi és európai uniós aspektusból kerül sor. (B. Á.)
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◘ Vízjog: aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában
	Szilágyi János Ede
	Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 262. Bibliográfia: 243–262. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 358 016 5
• A szerző a Miskolci Egyetem ÁJK egyetemi docense. A könyv elején a szerző a
vízszabályozáshoz kapcsolódó kihívásokat rögzíti, ezután a víz három megközelítési módja dominál. Először a víz mint a tulajdonjog tárgya (a common law és
a római-germán jogcsalád szabályozása, valamint a magyar vízjog fejlődésének
főbb állomásai) kerül bemutatásra. Ezt követően a víz mint környezeti elem és
természeti erőforrás nemzetközi, EU-s és magyar szabályozásának áttekintése
és egyes ágazatspecifikus kérdések bemutatása következik. Majd a víz mint kereskedelmi ügyletek tárgya, továbbá a víziközmű-szolgáltatások nemzetközi és
magyar dimenziója kerül elemzésre. Végezetül a víz egyéb jogi koncepciói találhatóak meg a kötetben. (B. Á.)
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KÖZIGAZGATÁSI JOG
◘ Magyar közigazgatási jog. Általános rész I–II.
	Árva Zsuzsanna et al.
	Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013
Egyetemi tankönyv. Terjedelem: 325. (I. kötet), 229. (II. kötet). Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 318 398 4
• A szerzők a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatói. A tankönyv
elsősorban joghallgatók számára készült, de azt haszonnal forgathatja bárki más
is, aki érdeklődik a közigazgatási jog iránt. A munka felépítése a közigazgatási jog
mint tantárgy oktatásának tematikáját követi. Az első kötet a közigazgatás és a
közigazgatási jog fogalmán, sajátosságain túl az intézményrendszerrel, illetve a
személyzettel foglalkozik. A második kötetben kapott helyet a hatósági jogalkalmazás, a közigazgatási aktusok, a közigazgatási hatósági eljárás, a szabálysértési jog és az elektronikus közigazgatás témaköre. A könyv nyelvezete jól érthető, szerkezete átlátható és logikus, a tanulást kiemelések, illetve ábrák könnyítik
meg. (P. O.)
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◘ Humánigazgatás-ismeretek
Balogh Tamás et al.
	NKE, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 145. Bibliográfia nincs. ISBN nincs
• A munkafüzet szerzői egyetemi oktatók, valamint gyakorló szakemberek. A humán
szolgáltatások a magyar közigazgatás egyik legkiterjedtebb részét képezik, hatályos joganyaguk áttekintése és kezelése különös odafigyelést igényel. A munka
műfajából kifolyólag változatos módokon teszi lehetővé az ismeretek felmérését
és számonkérését többek között az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi,
valamint oktatási területeken. Az ellenőrző feladatok úgy lettek megszerkesztve,
hogy a kiadvány a tisztviselők képzése mellett más, hasonló jellegű képzéseken
is jól alkalmazható legyen. (Ba. A.)
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◘ Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez: nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényhez
Barabás Gergely–Baranyi Bertold–Kovács András György (szerk.)
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 1104. Bibliográfia: 1047–1052. ISBN 978 963 2952 99 4
• A szerkesztők egyetemi oktatók. A kommentár megírását a közigazgatási hatósági
eljárásjog területén bekövetkezett változások indukálták. A 2013. március 31-én
hatályos törvényszöveg mellett a közigazgatási hatósági eljárási törvény magyarázatát és a kapcsolódó joggyakorlatot mutatja be a munka a törvény szerkezeti
felépítése szerint. Irodalom-, rövidítésjegyzéket, tárgymutatót és részletes tartalomjegyzéket is tartalmaz. (V. B.)
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◘ Területi államigazgatás Magyarországon
Barta Attila
(Sorozat: Dignitas Iuris Debreceni Iskola. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Gondolat Kiadó közös sorozata, ISSN 2063-5087; 13.)
	Gondolat, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 317. Bibliográfia: 263–278. ISBN 978 963 693 498 9
• A szerző egyetemi oktató. A monográfia doktori értekezésének szerkesztett változata, melyben egyrészt elemzi, hogyan változott a különböző korszakokban –
beleértve a 2010 óta zajló reformot is – hazánk területi államigazgatása, másrészt
azt vizsgálja, hogy a magyar területi államigazgatás fejlődése illeszkedik-e az európai tendenciákhoz, vagy pedig sajátos utat jelent. Ez utóbbi érdekében meghatározott szempontrendszer alapján bemutatja az Európai Unió tagállamainak
területi államigazgatását is. A mű széles jogszabályi és szakirodalmi bázisra támaszkodik, a különböző tudományos álláspontok összevetése mellett pedig részletes önálló véleményt és javaslatokat is megfogalmaz. Mondanivalóját a szerző
által készített vagy aktualizált ábrák és táblázatok támasztják alá. (P. O.)

◘ Közérthető közigazgatási hatósági eljárás: a Ket. szabályai egyszerűen – jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok
Boros Anita
	Negyedik, átdolgozott kiadás. Complex, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 309. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 2953 33 5
• A szerző egyetemi oktató, munkafüzete a Ket. felépítését követve, a könnyű elsajátíthatóságra helyezi a hangsúlyt. A jogszabályi idézetek, AB határozatok, bírósági döntések az értelmező szövegbe ágyazottan, a fogalommeghatározásokkal
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◘ Döntéshozatal kézikönyve
Birher Nándor–Boros István (szerk.)
Patrocinium, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 166. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5337 19 2
• A szerkesztők egyetemi oktatók, kézikönyvük „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén” kiemelt projekt
keretében készült el. A munka a társadalmi felzárkóztatás szakpolitikai szabályozási modelljének gyakorlati alkalmazását foglalja össze. A központi témaként
megjelenő társadalmi felzárkóztatással szemben támasztott elvárásokat a kötet
két részletben dolgozza fel. Míg az első rész a helyi szinten jelentkező problémák
felől közelít, addig a második a minőségbiztosítási jellemzőket vizsgálja. A szerzők egyik központi gondolata az, hogy a felzárkóztatást a kereslet-kínálat függvényében megjelenő szolgáltatásként kellene szabályoznia a jogalkotónak. A leírtak
illusztrálását ábrák és táblázatok szolgálják. (K. K. E.)
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és a megértést segítő feladatokkal váltják egymást. A tanulást szövegkiemelések,
ábrák, összefoglaló, összehasonlító táblázatok és iratminták segítik. A kéziratot a
szerző 2013. június 1-jén zárta le, a 2012-es átfogó Ket. módosításokat feldolgozva. (V. B.)
◘ Az e-közigazgatás elmélete
Budai Balázs Benjámin
Akadémiai, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 474. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 0587 83 9
• A 2009-es kiadás változatlan utánnyomása. (V. B.)
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◘ E-közigazgatás az ügyfélszolgálatban: praktikus e-közigazgatási ismeretek a kormányablakok munkatársainak
Budai Balázs Benjámin
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 253. Bibliográfia: 241–242. ISBN nincs.
• A szerző egyetemi oktató. A munkafüzet a Magyary Program keretében született,
a kormányablak ügyintézői képzés 3. moduljaként. Célja, hogy gyakorlati oldalról
mutassa be az e-közigazgatás front és back office oldalán található szolgáltatásokat és az e-ügyintézés hatályos szabályozását. A munkafüzet fogalomtárat,
jogszabály- és irodalomjegyzéket is tartalmaz. Az érthetőséget képek, ábrák és
ellenőrző kérdések segítik. (V. B.)
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◘ Az információs társadalom jogi vetületei: alkalmazott jogi informatika
Christián László (szerk.)
(Sorozat: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
	Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Press, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 348. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 3081 45 7
• A szerkesztő egyetemi oktató. A tankönyv informatikai és jogi oldalról egyaránt
megközelíti a jogi informatikát. Bemutatja az informatikai alapokat, a szövegszerkesztés elemeit, többek között a szakdolgozat és önéletrajz készítésére is kitér.
Foglalkozik emellett a számítógépes bűnözés jellemzőivel, a felhasznált eszközökkel, az adatvédelmi jogi ismeretekkel és az e-hírközléssel. Külön fejezetet rendel az e-közigazgatásnak, e-cégeljárásnak és e-ingatlan-nyilvántartásnak. A könyvet jogforrás-, rövidítésjegyzék, fogalomtár és ellenőrző kérdésgyűjtemény zárja.
(V. B.)
◘ A közigazgatás és az emberek
Csefkó Ferenc (szerk.)
(Sorozat: Pécsi Közigazgatás-tudományi Közlemények, ISSN 2061-7119; 5.)
A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 302. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 88755 3 2
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• A szerzők egyetemi oktatók, elméleti és gyakorlati szakemberek. A kötet konferenciaközleményeket és önálló tanulmányokat tartalmaz öt tematikai egységbe
rendezve. Az első egység írásai európai kitekintéssel foglalkoznak az átalakított
közigazgatás és a jogállamiság aktuális kérdéseivel, ezt követően a közigazgatás
működése kerül bemutatásra a közigazgatási eljárásokban ügyfélként résztvevő
emberek szemszögéből, majd az önkormányzatok és a helyi közösségek viszonyával foglalkozó cikkek következnek. A negyedik egység a közigazgatás egyegy speciális területét veszi nagyító alá, többek között a közoktatást és a védelmi
igazgatást, a záró egység pedig a közigazgatás olyan szereplőivel foglalkozik,
mint például a megyei önkormányzat, valamint a járási hivatal. (P. O.)
◘ Új generáció a közigazgatástudományok művelésében
Fazekas Marianna (szerk.)
	ELTE ÁJK, Budapest, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 313. Bibliográfia: 311–313. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 284 373 5
• A szerzők PhD-fokozattal rendelkező egyetemi oktatók és kutatók, akik 2013 közepén az ELTE jogi kara által rendezett posztdoktori konferencián előadások formájában osztották meg egymással a közigazgatásra vonatkozó szakmai elképzelései
ket. Az interneten teljes terjedelmében elérhető kiadvány tematikája hűen tükrözi
azt a sokszínűséget, amit a folyton változó közigazgatásban, valamint a vele kapcsolatos kutatásokban fel lehet fedezni. A tanulmányok között éppúgy megtalálhatóak a közigazgatás szervezetével és eljárásával foglalkozó, mint a személyzettel
kapcsolatos írások. Több munka homlokterében valamely különös részi terület áll,
ami jól érzékelteti a 2010 utáni jelentős közjogi átalakításokat. (Ba. A.)

Pro futuro 2015/1

◘ Határok nélkül? A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási környe
zete Európában és Magyarországon
Fejes Zsuzsanna
(Sorozat: Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Akadémiai, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 239. Bibliográfia: 180–198. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 05 9494 3
• A szerző egyetemi oktató, aki doktori kutatásait az euroregionális (határon átnyúló) együttműködések közjogi szempontú vizsgálatának szentelte. Nem csupán
legfontosabb tudományos megállapításait adja közre munkájában, hanem újszerű megközelítésben tárja fel az európai integrációs szervezet és a nemzetállamok
együttműködési mechanizmusait. A pénzügyi-gazdasági válság, valamint más
nemzetközi krízisek is rávilágítottak a kooperáció fontosságára, valamint az állami
szerepkör újragondolásának szükségességére. A munka az okok és következmények bemutatásán túl e folyamatok megértéséhez is kiváló útmutatóként szolgál.
(Ba. A.)
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◘ Állam és közigazgatás új szerepben. Közigazgatási reformok és az államszerep
változásai
Gellén Márton
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 238. Bibliográfia: 215–228. ISBN 978 615 5344 39 8
• A szerző egyetemi oktató. A monográfia a szerző doktori értekezésének szerkesztett változata, melyben elsősorban arra a kérdésre ad választ, hogy az egyes korok körülményei között hogyan magyarázhatók a közigazgatási változások az állam szerepéről alkotott elképzelések függvényében. Az elméleti háttér mélyreható
áttekintését és az egyes irányzatok elemzését követően a magyar közigazgatási
reformok bemutatására, illetve értelmezésére kerül sor, először a rendszerváltástól 2010-ig terjedő időszak, majd az ezt követő évek vonatkozásában. A kötetet
szemléletes ábrák, táblázatok és grafikonok illusztrálják. (P. O.)
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◘ Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében: az ún. „pilot projektek” határai
elméletben és gyakorlatban
	Gerencsér Balázs Szabolcs (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei, ISSN 2061-7240; 19.)
Pázmány Press, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 351. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 135 8
• A szerzők egyetemi oktatók, elméleti és gyakorlati szakemberek. A kötet az azonos címmel megrendezett konferenciához kapcsolódik. Mivel megjelenéséig a
közigazgatás fejlesztését szolgáló modellkísérletekről önálló mű magyar nyelven
nem született, hiánypótló és megkerülhetetlen munkának tekinthető a téma iránt
érdeklődő kutatók számára. A bevezető tanulmány a modellkísérletek fogalmi
kereteivel, céljaival és módszertanával ismerteti meg az olvasót. Ezt követően
az első részt pilot esettanulmányok képezik, melyeket a fogalmak és módszerek
egységes értelmezése, illetve használata köt össze. A bemutatott modellkísérletek a bevándorlással, az adatvédelemmel, a rendészettel, a távmunkával, a szociális problémákkal, a gyerekházakkal, a betegellátással, az elektronikus közbeszerzéssel, illetve a kistérségekkel és a régiókkal kapcsolatosak. A második rész
a modellkísérletek korlátait, a jogi szabályozás szerepét, továbbá az ellenőrzés
és az értékelés lehetséges megoldásait elemzi. (P. O.)
◘ Közszolgálati életpályák.
	György István–Hazafi Zoltán (szerk.)
	NKE, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 219. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5344 31 2
• A szerkesztők és a szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv a közszolgálat fogalmának meghatározását követően foglalkozik a közszolgálatban részt vevők személyi
körének megnevezésével, történetével – uniós kitekintést is tartalmazva. Emellett a közszolgálati jogviszony lényegi elemeire (kiválasztás, díjazás, felelősség,
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minősítés, teljesítményértékelés) koncentrálva, a változások tükrében és az új
jogintézményekre, szabálymódosításokra (hivatásetika, felelősség, közszolgálati
pályák közti átjárhatóság) kitérve mutatja be azokat, ábrákkal, táblázatokkal színesítve mondanivalóját. (V. B.)
◘ Az orosz és posztszovjet államépítés és közigazgatási fejlődés sajátosságai
	Halász Iván
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 105. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5344 50 3
• A szerző egyetemi oktató. A mű célja az, hogy az orosz közigazgatás történeti
fejlődésének bemutatásával érzékeltesse annak kelet-európai és közép-ázsiai
országokra gyakorolt hatását, különös tekintettel a posztszovjet államépítés sajátosságaira. Szerkezeti felépítését hármas tagolás jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a
szerző az orosz közigazgatást egyrészt történeti, másrészt pártpolitikai, harmadrészt a Szovjetunió felbomlását követő továbbélés aspektusából közelíti meg.
Foglalkozik a végrehajtás Grúziában, Kazahsztánban, a balti államokban, Belorussziában, Moldovában és Ukrajnában kialakult, sajátos rendszerével, melynek
során posztszovjet közigazgatási modelleket határoz meg, hangsúlyozva a kialakult struktúrák képlékenységét. (K. K. E.)

◘ Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban – a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében
	Kegye Adél et al.
	Egyenlő Bánásmód Hatóság, Budapest, 2013
	Tanulmány. Terjedelem: 90. Bibliográfia: 75–76. ISBN 978 963 89774 4 1
• A szerzők közül többen az Egyenlő Bánásmód Hatóság volt, illetve jelenlegi dolgozói, valamint a kutatást finanszírozó TÁMOP projekt munkatársai. A munka el
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◘ Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban
	Ivancsics Imre–Fábián Adrián
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Tankönyvek,
ISSN 1418-1274)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 252. Bibliográfia: 230–232., 254. ISBN 978 615 5376 13 9
• A szerzők egyetemi oktatók. A tankönyv célja az, hogy valós képet adjon a folyamatos változásnak kitett hatósági jogalkalmazás állapotáról, így a közigazgatási hatósági eljárásról és a szabálysértési eljárásról. A szerzők az összehasonlító
módszer alkalmazásával rávilágítanak arra, hogy bár a két szabályozási rezsim
szorosan kapcsolódik egymáshoz, számos ponton – szükségszerűen – eltérések
figyelhetőek meg közöttük. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2004. évi
CXL. törvény, valamint a 2012. évi II. törvény érintett szakaszait a szerzők szisztematikusan hivatkozzák, összevetik és elemzik munkájukban. A könyvet haszonnal
forgathatják a jogász- és (köz)igazgatás-szervező képzésben részt vevő hallgatók
egyaránt. (K. K. E.)
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sősorban a nők, a romák, a fogyatékos emberek és az idősek védett csoportjainak tapasztalatain keresztül vizsgálja a hátrányos megkülönböztetést, kirekesztést eredményező mechanizmusokat, azok mintázatát és elterjedését. A kvalitatív
és kvantitatív kutatás, valamint adatfelvétel eredményeit számos informatív ábra
részletezi. Az interneten is fellelhető anyag mellett a papíralapú kiadáshoz CDmelléklet is tartozik, amely további hasznos információkkal szolgál. (Ba. A.)
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◘ Szakigazgatási ismeretek: tananyag a kormányablak ügyintézőképzés 4. Egyedi
ügyek és élethelyzetek c. moduljához
	Kovács Éva Margit
	NKE, Budapest, 2013
	Tananyag. Terjedelem: 465. Bibliográfia nincs. ISBN nincs
• Az egyetemi oktatókból, valamint gyakorló szakemberekből álló szerzőket két indok inspirálta munkájuk elkészítése során. Egyfelől az a tény, hogy 2010 után, az
állami szerepkör újragondolása nyomán szinte valamennyi szakigazgatási terület
jelentős átalakuláson ment keresztül. Másfelől az, hogy az ún. kormányablakok
intézményesítésével az ott dolgozó tisztviselők képzése újszerű megközelítést és
tananyagokat igényelt. A kötet az egyedi ügyek közül a gazdasági ágazat szakigazgatási hátterét, a természeti és épített környezet igazgatását, a humánigazgatást (egészségügy, nyugdíjbiztosítás, szociális igazgatás, gyámügyi igazgatás,
gyermekvédelmi, kincstári, rehabilitációs igazgatás, anyakönyvi nyilvántartás, oktatási igazgatás), okmányirodai igazgatást és a belügyi igazgatás jogi hátterét mutatja be a vonatkozó jogszabályok megjelölésével. Az érthetőséget táblázatok és
a szövegben elhelyezett kiemelések segítik. Emellett a fejezetek végén jogesetek
szerepelnek ismétlő kérdésekkel és a megoldásokkal, illetve pár mondatos ös�szefoglalással. (Ba. A.–V. B.)
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◘ A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve: az új törvény magyarázata, értelmezése, bírósági döntésekkel, példákkal, esettanulmányokkal (I. kötet)
A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve: a jegyző gyakorlati szerepe a közigazgatásban; a választási eljárás, az önkormányzatok illetékkezelése, szociális
és gyámügyek (II. kötet)
	Kult Krisztina (szerk.)
(Sorozat: A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve 2013, ISSN 2064-2555)
	Menedzser Praxis, Budapest, 2013
	Kétkötetes kézikönyv kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Terjedelem: 732.
(I. kötet), 568. (II. kötet). Bibliográfia nincs. ISBN nincs
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek. A kézikönyv két kötetből
áll, ezzel igazodva a közigazgatási jog általános és különös részi tagolásához.
A könyv egyszerre szolgál tankönyvként, segítve a közigazgatási jog és alkotmányjog egyes területeinek elsajátítását, másrészt kézikönyvként a témák iránt
mélyebben érdeklődők számára. Míg az első kötet a Ket.-re és annak változásaira
koncentrál gyakorlati szempontból, addig a második az önkormányzatok és Ket.
viszonyát elemzi, kiragadva a speciális ügyek közül a szociális és gyámügyeket,
illetve foglalkozik a választási eljárás specialitásaival. Célja, hogy az egyes szak-
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igazgatási területeken bekövetkező jogszabályváltozásokat bemutassa, a joggyakorlat során felmerülő problémákra rávilágítson, azokat példákkal szemléltesse.
A tartalom CD-ROM-mellékleten is elérhető. (V. B.–K. K. E.)
◘ Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből I–III.
Lapsánszky András (szerk.)
Complex, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 401. (I. kötet), 679. (II. kötet), 356. (III. kötet). Bibliográfia
a jegyzetekben. ISBN 978 963 295 315 1
• A szerzők különböző közigazgatási jogi területeken tevékenykedő kutatók, oktatók, akiknek célkitűzése egy olyan összefoglaló munka elkészítése volt, amely a
felsőoktatás mellett a gyakorló szakemberek igényeit is kielégítheti. Tekintettel a
közigazgatási jog kiterjedtségére, valamint a könnyebb használhatóságra, három
részben tárgyalják az egyes szakigazgatási területek legfontosabb intézményeit,
valamint összefüggéseit. Az első kötet a szakigazgatás általános alapjaival, valamint nemzetközi összefüggéseivel és az állami alapfunkciók igazgatásával foglalkozik. A második kötet a gazdasági közigazgatás egyes ágazatait mutatja be,
míg a harmadik kötetben az ún. humán közszolgáltatások igazgatását részletezik
a szerzők. (Ba. A.)

◘ A közigazgatási informatika alapjai
	Orbán Anna (szerk.)
	NKE, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 198. Bibliográfia: 189–194. és a jegyzetekben.
ISBN 978 615 5344 08 4
• Mind a szerkesztő, mind a szerzők egyetemi oktatók. A könyv foglalkozik az infor
matika, információ, információtechnológia fogalmával, az információs társadalomközigazgatás és informatika-közigazgatás kapcsolatával, az információs rendsze-
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◘ A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a Tatai járás közigazgatásáról
	Magyary Zoltán–Kiss István
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
Hasonmás kiadás. Terjedelem: 377. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 08 5567 9
• A szerzők a magyar közigazgatás-tudomány meghatározó alakjai, iskolateremtő
kutatók. Magyary Zoltánnak és munkatársainak tudományos eredményeit, valamint korszakokon átívelő hatását számos munka bizonyítja. 1939-ben a Magyar
Közigazgatástudományi Intézet gondozásában megjelentetett monográfia 2013-as
facsimile kiadása nemcsak a két tudós nagysága előtti tisztelgés jele, hanem azé
is, hogy a Kormány 2010–2014 között az állam- és közigazgatás-fejlesztés terén Magyary Zoltán szellemi hagyatékára is kívánt építkezni. A kötet – rendkívüli
tényanyagának, valamint precíz feldolgozásának köszönhetően – érdekes olvasmány lehet a szakterületen jártas személyek mellett mindenki más számára is.
A könyv két változatban készült, a 130 lapos térkép- és diagrammelléklet ennek
megfelelően vagy a könyv hátuljában, vagy DVD-n kapott helyet. (Ba. A.)
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rekkel, azon belül a közigazgatási információs rendszerekkel és az informatikai
védelemmel és e-ügyintézés témaköreivel. Külön fogalom- és rövidítéstárat, valamint forrásjegyzéket tartalmaz fejezetenkénti bontásban. A fejezetek végén ellenőrző kérdéseket is találunk. A könyv mondanivalóját ábrákkal színesíti, az ismeretek elsajátítását pedig kiemelésekkel segíti. (V. B.)
◘ Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Tankönyvek,
ISSN 1418-1274; Dialóg Campus Szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Patyi András–Varga Zs. András
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 351. Bibliográfia: 342–351. ISBN 978 963 9950 86 3
• A 2012-es kiadás változatlan utánnyomása. (P. O.)
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◘ Közszolgálati logisztika
Pohl Árpád–Szászi Gábor (szerk.)
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 207. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes fejezetek
végén. ISBN 978 615 5344 37 4
• A kötet szerkesztői és szerzői egyetemi oktatók, valamint a logisztikai szakterület
gazdasági vezetői és tudományos kutatói. A tankönyv – funkciójából kifolyólag –
a civil és rendészeti logisztika mint ellátási rendszer egyes ágazatainak sajátos
működését dolgozza fel tanulható formában. Tekintettel arra, hogy a közigazgatás
az állam legnagyobb üzeme, a hozzá kapcsolódó szállító és elosztó (másképp logisztikai) tevékenységek is meglehetősen összetettek. Didaktikailag emiatt tagolódik a munka az általános logisztikai ismereteket bemutató fejezeten túl egy közigazgatási, egy katonai, egy rendőrségi és végül egy katasztrófavédelmi részre.
A logisztikai támogatási rendszerek könnyebb tanulhatósága érdekében a tankönyv számos folyamatábrát, valamint adattáblát tartalmaz. (Ba. A.)
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◘ A köz természete. Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban
	Rixer Ádám
Patrocinium, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 205. Bibliográfia: 185–205. ISBN 978 615 5337 32 1
• A szerző egyetemi oktató. Könyvében a magyar közigazgatás aktuális jelenségeit
vizsgálja, azonban nemcsak jogi nézőpontból, hanem a közpolitikai folyamatok
adta tágabb összefüggéseket is figyelembe véve. Elemzi többek között a magyar közigazgatás hagyományos jellegzetességeit, a múltbeli hatásokat, a külső
modelleket, illetve a közigazgatás fogalmának, normatípusainak, alapelveinek és
szervezési elveinek változását. A kötet végén egy különleges melléklet található,
mely a magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának sajátosságait tárja fel
az elmúlt huszonöt év tekintetében. A szakmai közönség számára ez értékes és
hasznos segítséget jelent, például a forrásgyűjtés szempontjából. (P. O.)
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◘ Közigazgatási jog
	Rixer Ádám (szerk.)
(Sorozat: Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
	Novissima, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 300. Bibliográfia: 299–300. ISBN 978 615 5175 79 4
• A szerkesztő és a szerzők egyetemi oktatók. Munkájuk 2011-es első kiadása óta
jelentős változások következtek be a feldolgozott jogterületeken, vagyis a helyi
önkormányzati igazgatás és a közigazgatási hatósági eljárás szabályozása terén.
A bevezető fejezet áttekintést ad a magyar közigazgatás átalakulásáról. Ezt követően az önkormányzatok témakörét 9, a közigazgatási hatósági eljárást pedig
59 tételre bontva tárgyalja a kötet, kiemelve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A szakvizsgára való felkészülést gyakran feltett kérdések összegyűjtésével
és azok tömör kifejtésével segítik a szerzők. (P. O.)
◘ Közigazgatási jog. C/2. témakör: Alkotmányjog és közigazgatási jog
	Rózsás Eszter
(Sorozat: Dialóg Campus Szakkönyvek, ISSN 1417-7986; Jogi szakvizsga segéd
könyvek 2013, ISSN 1587-6659)
	Negyedik, jelentősen átdolgozott kiadás. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 240. Bibliográfia: 9. ISBN 978 963 9950 97 9
• A szerző egyetemi oktató. A jogi szakvizsgára való felkészülés egyik legnagyobb
nehézségét a joganyag folyamatos változása okozza. Az alkotmányjog, de főként
a közigazgatási jog területén igaz ez különösen, hiszen az elmúlt években nem
csupán az állam szerepfelfogása és önképe, de a végrehajtó hatalom feladatai,
és ezzel párhuzamosan a szervezete, valamint személyi állománya is jelentékeny
átalakuláson ment keresztül. A számos intézményi változás áttekintéséhez nyújt
hathatós segítséget a negyedik, jelentősen átdolgozott kiadás, amely rendszerezett formában tekinti át a szakvizsga anyagát jelentő jogszabálytömeget. (Ba. A.)
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◘ A közigazgatás funkciói és működése
	Temesi István (szerk.)
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 295. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5344 33 6
• A szerzők egyetemi oktatók. A kötet részét képezi egy olyan tankönyvsorozatnak,
mely hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapszakjain bevezetendő egységes közös képzési modul kialakításához, ezen keresztül pedig az egyes közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtéséhez. Hét fejezetre oszlik,
ezek a következők: a közigazgatás eszméje és fogalma, feladatai, funkciói, működése, tevékenységfajtái, a közigazgatási hatósági eljárás, illetve a közigazgatás
adatkezelő tevékenysége. A tankönyv áttekinthető szerkezetű, kiemeli a legfontosabb fogalmakat és a kulcsgondolatokat, ezzel segítve a hallgatókat a tananyag
elsajátításában. Számos, jól elkülönülő kiegészítő információ is található benne.
(P. O.)
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◘ Szemináriumi munkafüzet és jogesetgyűjtemény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tanulmányozásához
	Tóth András
(Sorozat: Wesselényi-sorozat)
	Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 124. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5337 13 0
• A szerző egyetemi oktató. A munkafüzet kiemelten három területre vonatkozóan, az aktustanhoz, az eljárási törvény tárgyi hatályához és viszonyrendszeréhez
kapcsolódóan tartalmaz jogeseteket, amelyek alapján az olvasó feladata az esetek, aktusok minősítése és a véleményformálás. A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) egyes
rendelkezéseinek megértését segítő feladatok az alapjukat képező, kapcsolódó
bírósági döntéseket is megjelölik. A füzethez CD-ROM-melléklet kapcsolódik. (V. B.)

Pro futuro 2015/1

◘ Az infokommunikációs technológia hatása a közigazgatás-tudományra
	Tózsa István (szerk.)
	NKE, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 133. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5305 01 6
• A szerzők egyetemi oktatók. A könyv az innovációval, az infokommunikációnak a
közigazgatás innovációjára gyakorolt hatásával, a közigazgatás virtuális megjelenésével, továbbá az e-közigazgatáshoz kapcsolódó nemzetközi és hazai stratégiákkal, valamint az azok megvalósítását szolgáló elektronikus közigazgatási operatív programokkal foglalkozik. Az új jogi-szervezeti keretrendszer tekintetében
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelveket és szolgáltatásokat (az ún.
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat), valamint az elektronikus
iratok kezelésének sajátosságait mutatja be. (V. B.)
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◘ A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői
	Váczi Péter
(Sorozat: Institutiones Juris, ISSN 1218-9375; Dialóg Campus Tankönyvek,
ISSN 1418-1274)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 192. Bibliográfia: 183–192. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5376 02 3
• A szerző egyetemi oktató és gyakorlati szakember. A kötet képet ad a napjainkban
sokakat foglalkoztató „jó közigazgatás” magyar jogrendszerben történő megvalósíthatóságának lehetőségeiről, a nemzetközi követelményekhez való alkalmazkodás eredményességéről. Nemzetközi dokumentumokban meghatározott alapvető
jogok mentén vizsgálja az alkotmányos közigazgatás adaptálásának lehetőségeit. A könyv rávilágít a jó közigazgatási eljárás elvének a kontinentális és az angolszász jogrendszerben megjelenő eltéréseire. A konklúziók között hangsúlyozza
az eljárási alapelvek kodifikációjának lehetőségét nemzeti és nemzetközi szinten,
továbbá a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alkotmányossági szempontoknak megfelelő továbbfejlesztésének szükségességét is. (K. K. E.)
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◘ A területi államigazgatás integrációja
	Zöld-Nagy Viktória–Virág Rudolf
	Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 351. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5344 47 3
• A szerzők gyakorló szakemberek, egyben kutatók. Munkájuk a területi államigazgatás 2010–2014 közötti megújításának folyamatát, valamint annak konkrét intézkedéseit dolgozza fel. Ahogy az a kötetből kiderül, Magyarországon az államigazgatás középső szintje a rendszerváltás óta meglehetősen hektikusan fejlődött,
szinte valamennyi kormány kísérletet tett az érintett terület megreformálására.
A kötet pontos leírását adja az elmúlt két évtizedben felmerült problémáknak, valamint a 2010-ben megindult reform során megválaszolandó kérdéseknek. (Ba. A.)
MUNKAJOG ÉS SZOCIÁLIS JOG
◘ Kommentár a foglalkoztatási törvényhez
Boncz Tünde–Funtig Zoltán
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 235. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 227 7
• A szerzők gyakorló jogászok. A kiadvány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2013. január 1-jétől hatályos
szakaszainak magyarázatát tartalmazza. A rendelkezésekhez fűzött kommentárt
kiegészíti a kapcsolódó jogszabályok mellett a bírósági határozatok, közigazgatási-gazdasági döntések révén a hazai bírói gyakorlat bemutatása is. A szerzők
ugyanakkor nemcsak a magyar szabályozást dolgozták fel, hanem könyvükben
helyet kapott a vonatkozó európai uniós jogszabályok ismertetése is. (B. M.)

Pro futuro 2015/1

◘ Munkavédelem. A korszerű munkavédelem alapjai
	Cseh Károly–Felszeghi Sára– Kapás Zsolt
	Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 263. Bibliográfia: 261–263. ISBN 978 963 08 6997 3
• A szerzők egyetemi oktatók, illetve munkavédelmi szakemberek. A könyv célja a
munkavédelem fogalmának, tartalmának bemutatása egyrészt valamennyi munkavállaló, másrészt azon tulajdonosok, különböző szintű vezetők számára, akik
munkabiztonsági, munkaegészségügyi végzettséggel nem rendelkeznek. E cél érdekében a szerzők a konkrét munkavédelmi szabályok mellőzésével kifejezetten
a gyakorlati ismeretek átadására törekednek, kitérve például a kockázatértékelés
folyamatára, a munkavédelem és a versenyképesség közötti kapcsolatra, továbbá a foglalkozás-egészségügy olyan területeire, mint a munkahelyi kóroki tényezők jellemzői vagy az idősödő munkavállalók foglalkoztatása. A leírtak megértését
táblázatok, képek és folyamatábrák segítik. (B. M.)
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◘ Az üzemi baleset
	Ember Alex
(Sorozat: A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, ISSN 1786-352X; 41.)
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 219. Bibliográfia: 199–219. ISBN 978 615 5300 06 6
• A szerző egyetemi oktató és ügyvéd. PhD-értekezésén alapuló művében az önálló
baleset-biztosítás bevezetésének szükségességére kíván rámutatni azáltal, hogy
az üzemi balesetre vonatkozó hazai szabályozást a nemzetközi összehasonlítás
tükrében vizsgálja. Ennek során betekintést nyújt számos külföldi állam jogrendszerébe, megismertetve az olvasóval Németország, Svédország, az Egyesült
Királyság, Japán, Kína és Új-Zéland baleset-biztosítási szabályait. A szerző a jogalkotás orientálása érdekében javaslatokkal szolgál az önálló baleset-biztosítási
ág esetleges bevezetéséhez, ehhez kapcsolódóan pedig bemutatja az ítélkezési
gyakorlat alapján a munkáltatói kárfelelősség szabályait, melyek a baleset-biztosítás átalakításával szintén módosításra szorulhatnak. (B. M.)

Pro futuro 2015/1

◘ Munkajogi alapismeretek
Ferencz Jácint et al.
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Jegyzetek, ISSN 2060-5986; 10.)
	ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 213. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 312 159 7
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok. Könyvüket a munkajogot tanuló egyetemi hallgatóknak, valamint a munkajog iránt érdeklődőknek szánják.
A kötet a 2012-ben elfogadott Munka Törvénykönyve 2013. január 1-jén hatályos
szövege alapján ismerteti az egyéni és kollektív munkajog alapvető szabályait.
A magyarázatok, kiemelések, gyakorlati példák, valamint a bírói gyakorlat révén a
szerzők igyekeznek a gazdasági munkaviszonnyal kapcsolatos joganyag elsajátítását elősegíteni, amelynek jobb megértését számtalan táblázat és ábra is segíti.
Ezek jegyzéke a könyv végén található. Az egyes anyagrészek átláthatóságának
biztosításához hozzájárulnak a fejezetek végén található rövid összegzések. (B. K.)

204

◘ Szociális jog. Társadalombiztosítási jog
Gecse Istvánné et al.
	Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013
	Egyetemi tankönyv. Terjedelem: 246. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a
lábjegyzetekben. ISBN 978 963 9360 49 5
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok. Tankönyvük elsősorban a joghallgatók számára nyújt segítséget a társadalombiztosítási ismeretek elsajátításához. A társadalombiztosítás létrejöttének és alapvető jellemzőinek ismertetését
követően annak három ágazata, azaz az egészségbiztosítás, a nyugdíjrendszer
és a baleseti ellátások kerülnek részletesebb bemutatásra, melynek keretében a
hazai szabályozás mellett az uniós tagállamok társadalombiztosítási rendszereibe
is betekintést nyerhetünk. A tankönyv önálló fejezetekben tartalmazza a társadalombiztosítási jog felelősségi szabályait, a családtámogatási ellátásokra vonatkozó
rendelkezéseket, valamint az Európai Unió koordinációs mechanizmusát. (B. M.)
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◘ Munkajog
	Gyulavári Tamás (szerk.)
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494; 7.)
	Második, átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Egyetemi tankönyv. Terjedelem: 591. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a
lábjegyzetekben. ISBN 978 963 312 155 9
• A szerzők egyetemi oktatók. A második kiadás a 2012. évi Munka Törvénykönyve
apropóján megjelent első kiadás óta megvalósult jogszabályi és jogalkalmazási
változásoknak megfelelően került átdolgozásra. A tankönyv egyaránt foglalkozik
az individuális és a kollektív munkajog szabályaival. Bemutatja a szabályozás
mögött meghúzódó dogmatikai alapokat, rávilágít a régi és az új Mt. közötti koncepcionális különbségekre, elvi és gyakorlati problémákra, kitekintést ad a hazai
munkaügyi bíróságok joggyakorlatára, valamint az európai bíróságok esetjogára
is. A tankönyv elsősorban egyetemi hallgatóknak készült, az aprólékosan tárgyalt
témakörök elsajátítását keretes kiemelések, táblázatok segítik. (B. Á. P.)
◘ Munkajogi feladatok és jogesetek
	Gyulavári Tamás–Hős Nikolett–Kártyás Gábor (szerk.)
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Jegyzetek, ISSN 2060-6494; 11.)
	ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 185. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 312 174 0
• A szerzők és szerkesztők egyetemi oktatók, illetve gyakorlati szakemberek. Könyvük 150 jogeset és 50 gyakorlati feladat segítségével mutatja be a gazdasági
munkaviszony szabályait mindazok számára, akik munkajogot tanulnak és munkajogot tanítanak. A tansegédlet tizenkét tematikus fejezete a munkajog olyan
alapvető jogintézményeinek könnyebb megértésére szolgál, mint például a munkaviszony létesítése és megszüntetése, a munkaidő és a pihenőidő, illetve a
munkáltatót és a munkavállalót terhelő kártérítési felelősség. Az egyes fejezetek
a feladatok három típusát tartalmazzák: jogeseteket, gyakorlati feladatokat, valamint tesztkérdéseket. (B. M.)
Pro futuro 2015/1

◘ Social Protection of the Unemployed
	Hajdú József
(A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, ISSN 1786-352X; 43.)
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 279. Bibliográfia: 237–245. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5300 13 4
• A szerző a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK oktatója. Az angol nyelvű kötet a
munkanélküliek szociális védelméről szól. A szerző többek között a munkanélküliség fogalmával és tipizálásával, a munkanélküliség miatti jövedelemkiesésbiztosítással, a munkanélküliek védelmének nemzetközi követelményeivel és az
EU tagállamainak szabályozásával, a fiatalok és idősek munkanélküliségével, az
önfoglalkoztatás, valamint a migráció munkanélküliséggel kapcsolatos viszonyával, illetve a munkanélküliség orvoslására szolgáló hazai, nemzetközi és európai megoldásokkal, szabályanyaggal ismerteti meg az olvasót. A kötetben, illetve
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annak mellékletében statisztikák és összehasonlító táblázatok találhatók a jobb
megértés, illetve a szerző állításainak alátámasztása végett. (B. K.)

Pro futuro 2015/1

◘ Munkajog II.
Hajdú József–Kun Attila (szerk.)
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
	Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 274. Bibliográfia: 264–269. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5337 08 6
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok. A könyv egy kétkötetes mű
második darabja, amely a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a kártérítési felelősség, a kollektív munkajog, a munkaügyi viták, a munkavédelem, a
munkaügyi ellenőrzés, valamint a közszféra munkajogának alapvető szabályait
mutatja be. A 2011-es kiadás átdolgozását a 2012-ben hatályba lépő új Munka
törvénykönyve által bevezetett változások tették szükségessé. A szerzők e művet
kimondottan tankönyvnek szánják, amely segítséget nyújthat a joghallgatók számára a munkajogi ismeretek elsajátításához, amit táblázatok, életszerű példák, a
bírói gyakorlat, valamint a vonatkozó nemzetközi és uniós szabályok bemutatása
tesz könnyebbé. (B. K.)
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◘ Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához
	Homicskó Árpád Olivér
(Sorozat: Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Patrocinium, Budapest, 2013
	Jogszabálygyűjtemény. Terjedelem: 161. Bibliográfia nincs.
ISBN 978 615 5337 36 9
• A szerző egyetemi oktató. A könyv a kézirat lezárásának időpontjáig, 2013. október 31-ig hatályba lépett, tágabb értelemben vett szociális jogi rendelkezések kivonatát tematikusan rendszerezve tartalmazza. Fejezetenként mutatja be az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a foglalkoztatáspolitika és a szociális igazgatás
körében nyújtott ellátások, valamint a családi támogatások szabályozását. A kiadvány egyetemi hallgatóknak kíván segítséget nyújtani a szociális jog tantárgy
elsajátításához, ennek megfelelően a jogterület hatályos jogszabályait a szociális
jog rendszerén belül elhelyezve, kommentárokkal ellátva mutatja be. (B. Á. P.)
◘ Munkajog
	Horváth István–Szladovnyik Krisztina
(Sorozat: Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Harmadik, átdolgozott kiadás. Novissima, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 434. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5175 73 2
• A szerzők gyakorló jogászok, valamint a munkajog területén tevékenykedő egyetemi oktatók. A második, 2007-es kiadáshoz képest időközben hatályba lépett új
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a második kiadás óta megvalósult
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változásait dolgozza fel egységes szerkezetben. A könyv tematikája a jogi szakvizsgára történő felkészülést kívánja segíteni, szerkezete a szakvizsgatételsorhoz
igazodik. Az egyes tételcímekhez tartozó normaszöveg ismertetése után a törvény
indokolását alapul véve magyarázza az érintett rendelkezéseket, valamint ismerteti a vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, alkotmánybírósági döntéseket. (B. Á. P.)
◘ Munkajogi ismeretek 2013
	Kiss György
	Kompkonzult, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 217. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 9427 90 7
• A szerző egyetemi oktató. A könyv az alapvető munkajogi ismereteket tartalmazza, felépítése az MT szerkezetét követi. A három fő fejezet közül az első a munkajog fogalmáról, szerkezetéről, forrásairól, a munkajog hazai szabályozásáról, illetve annak történetéről, valamint a munkajogban érvényesülő általános magatartási
követelményekről szól. A második részben az individuális munkajog, így többek
között a munkaviszony létesítése, megszűnése, tartalma, a díjazás és a kárfelelősség kerül tárgyalásra. Végül a harmadik rész a kollektív munkajog szabályaival
foglalkozik: a szakszervezettel, a kollektív szerződéssel, a munkavállalók részvételi jogaival, az üzemi tanáccsal és a kollektív munkaügyi vitákkal. (B. K.)

◘ Kommentár a társadalombiztosítási törvényhez
	Kiss Sándor
Complex, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 209. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 237 6
• A szerző a társadalombiztosítási jog területén tevékenykedő gyakorló jogász.
A kiadvány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) magyarázatokkal ellátott szövegét adja közre. A törvény szövegének értelmezése mellett
bemutatja a 2013. január 1-jei lezárásához képest hatályba lépett, illetőleg hatály-
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◘ Recent Developments in Labour Law – Studies of Constitutive Meeting MTA-PTE
Research Group of Labour Law
	Kiss György (szerk.)
Akadémiai, Budapest, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 279. Bibliográfia a lágyjegyzetekben.
ISBN 978 963 05 9392 2
• A szerkesztő és a tanulmányok szerzői hazai és külföldi egyetemi oktatók. A könyv
az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi
Kutatócsoport által 2012. október 25–26-án Pécsett megrendezett, a „Recent
Developments in Labour Law” című konferencia angol nyelvű utókiadványa. Két
nagy részből áll: az elsőben a munkajog forrásaival, a másodikban a más személy
részére történő munkavégzéssel kapcsolatos tanulmányok találhatók. A kötet kiadására „A globalizált gazdaság hatása a munkajog intézményrendszerére – az
Európai Unió és Magyarország munkajogának jövője nagy régiók viszonylatában”
című ötéves kutatási projekt keretében került sor. (B. K.)
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ba lépő lényeges változásokat, a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatot, és a területet
érintő egyéb jogszabályokra is kitér, összefüggéseiben vázolja az adott jogterülethez és jogszabályi rendelkezéshez kapcsolódó kérdéseket. (B. Á. P.)
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◘ Új munkajogi szabályok az egészségügyben és a szociális igazgatásban
Kőszegfalvi Edit
Complex, Budapest, 2013
Szakkönyv kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. Bibliográfia nincs.
ISSN 2063-8132
• A szerző egyetemi oktató, gyakorló biztosítási és munkajogi szakjogász. Az új
Munka törvénykönyve hatálybalépésével az egészségügyben és a szociális igazgatásban dolgozókra vonatkozó speciális szabályok is jelentős mértékben megváltoztak. A kiadvány részletesen és párhuzamosan mutatja be a Munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok közötti eltérést, különös tekintettel a munkaidőre, a pihenőidőre
és az illetménytáblára vonatkozó, ágazati jogszabályokban megjelenő különbségekre. A jogszabályi magyarázatokon túl a felmerülő jogértelmezési problémákat
és azok megoldási javaslatait is ismerteti, amelyeket gyakorlati példák bemutatásával tesz teljessé. A könnyebb megértést és eligazodást keretes kiemelések és
egyedi piktogramok segítik. (B. Á. P.)
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◘ Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa
	Kun Attila (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum,
ISSN 2063-4757; 5.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 149. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 49 2
• A szerkesztő és a tanulmányok szerzői egyetemi oktatók és gyakorló jogászok.
A kötet Az új Munka törvénykönyve című, 2011. december 13-án tartott tudományos konferencia utókiadványa. A tanulmányok a konferencia napján elfogadott
Munka törvénykönyvével (Mt.) kapcsolatos dilemmákat igyekeznek elemezni, az
akkor újnak számító szabályozás nyomán felmerülő kérdéseket megválaszolni.
A szerzők célja az volt, hogy a politikát félretéve, kizárólag szakmai szempontok
alapján vizsgálják meg a 2012. évi Mt. koncepcióját, annak egyes, újdonságokat
tartalmazó rendelkezéseit. Ennek során nemcsak az elmélet, de a gyakorlat oldaláról is igyekeztek a vizsgálatot elvégezni. (B. K.)
◘ Munkajog és társadalombiztosítási jog. C/1. Témakör: Munkajog és társadalombiztosítási jog
Lajkó Dóra (szerk.)
(Sorozat: Dialóg Campus Tankönyvek, ISSN 1418-1274; Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 320. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5376 16 0
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• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorló jogászok. Könyvük a jogi szakvizsga mun
kajogi és társadalombiztosítási részén megkövetelt tudásanyagot, összesen 71
tétel kidolgozását tartalmazza. A kötet segítséget nyújt a szakvizsgára készülők
számára a tételek önálló és hatékony feldolgozásában, gyakorlati példákon keresztül azok megértésében, valamint a tudás ellenőrzésében. A felkészülést táblázatok, az egyes tételekhez kapcsolódó jogszabályok felsorolása, valamint ellenőrző kérdések segítik. A tételek elején említésre kerülnek az adott témakörhöz
tartozó legfontosabb kulcsszavak. (B. K.)
◘ Opuscula Szegediensia 5 – A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és
Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája
Lajkó Dóra (szerk.)
(Sorozat: Lectiones Iuridicae, ISSN 2062-5588; 7.)
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 199. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén és a
lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5300 03 5
• A tanulmányok szerzői a munka- és szociális jog területén kutató PhD-hallgatók
és pályakezdő oktatók. A kötet a 2012-ben, a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke által megrendezett
Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók Ötödik Konferenciájának utókiadványa. A könyvben található magyar és angol nyelvű tanulmányok a munka- és szociális jog különböző területeivel foglalkoznak, így többek
között a magyar munkajog történetével, a kollektív szerződésekkel, a közszolgálat munkajogával, a hazai nyugdíjrendszerrel, valamint az uniós munkajog egyes
aspektusaival. (B. K.)

◘ Társadalombiztosítási jog
	Molnárné Balogh Márta–Molnár-Hidassy Dóra
(Sorozat: Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
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◘ Munkaidőkeret kalauz. Segédlet a munkaidőkerettel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazásához
	Máriás Attila
BDO Magyarország Vagyonkezelő Kft., Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 242. Bibliográfia: 241–242. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 08 7433 5
• A szerző vezető munkaügyi tanácsadó. Könyvében átfogóan és részletesen foglalkozik a munkaidőkeret gyakorlati alkalmazásával, valamint az annak gyakorlati
működtetésével kapcsolatos leggyakoribb technikai kérdésekkel. Elemzi a munkaidőkeret bevezetése előtti teendőket, a munkaidőkeret lejártát követő elszámolást, valamint az ezekkel kapcsolatos tipikus munkáltatói hibákat. A szerző célja
az, hogy a gyakorlat oldaláról közelítve útmutatót adjon a hatályos jogszabályok
alkalmazásához, elsősorban cégvezetőknek, HR-vezetőknek, ügyvédeknek, könyvelőknek. A munkaidőkeret szabályainak jobb megértését gyakorlati példák, színes ábrák, táblázatok segítik. (B. K.)
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	Negyedik kiadás. Novissima, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 183. Bibliográfia nincs. 978 615 5175 70 1
• A szerzők egyetemi oktatók, gyakorlati szakemberek. Könyvük a jogi szakvizsgára
való felkészülés elősegítése érdekében a társadalombiztosítási jogterületet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottsága által összeállított hivatalos vizsgakérdéseknek megfelelő szerkezetben tárgyalja. Az egyes
témakörök a társadalombiztosítási rendszerre vonatkozó hatályos joganyag és
annak ismertetése mellett bemutatják a jogalkalmazás irányvonalait is, bírósági határozatok, illetve közigazgatási kollégiumi állásfoglalások révén. A tankönyv
utolsó fejezete tartalmazza a társadalombiztosítási jogi szakvizsgán gyakran feltett kérdéseket és az azokra adható válaszokat. (B. M.)
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◘ Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben
Poór József
Harmadik, átdolgozott kiadás. Complex, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 493. Bibliográfia: 415–485. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 295 287 1
• A szerző egyetemi oktató. Könyve összehasonlító megközelítési mód alkalmazá
sával vizsgálja az emberi erőforrás menedzsment területén a globalizáció és
nemzetköziesedés hatásait, bemutatva ezáltal a Human Resource Management
(HRM) általános fejlődését a különböző menedzsmentkultúrák szemszögéből.
A nemzetközi emberi erőforrás menedzselés sajátosságainak hangsúlyozását
indokolja, hogy több ország munkavállalóira vonatkozóan kell HRM-kérdéseket
megoldani, valamint az eltérő kultúrából, jogi környezetből és a nagyobb földrajzi
távolságból adódóan számtalan újszerű értelmezés, alkalmazkodás és adaptálódás válik szükségessé. A kötet 6 fejezete olyan kérdések megválaszolására törekszik, hogy mit takar a nemzetköziesedés, a globalizáció fogalma, illetve merre
fejlődik az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata, és az milyen eltéréseket
mutat a legnagyobb menedzsmentkultúrák (USA, Japán, Kelet-Európa) esetében. (B. M.)
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◘ Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások
Poór József (szerk.)
Harmadik, átdolgozott kiadás. Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 439. Bibliográfia: 423–436. ISBN 978 963 295 341 0
• A szerkesztő egyetemi oktató. A kötet célja a javadalmazásmenedzsment alapjainak bemutatása. A 2005-ben megjelent első, majd a 2007-ben megjelent második
kiadás átdolgozását a gazdasági recesszió, valamint az annak hatására az utóbbi
években bekövetkezett változások indokolták. A könyv három részre tagolódik. Az
első szerkezeti egység részletesen tárgyalja a rugalmas juttatások stratégiai kérdéseit és a megfelelő cafeteriarendszer kialakításának, valamint működtetésének
elveit. A második rész a magyarországi cafeteriaszabályozás mellett a legfontosabb nyugati, illetve környező országbeli tapasztalatok áttekintését adja. A kötet
utolsó részében kilenc példán keresztül ismerhetjük meg a cafeteria alkalmazásának vállalati és közszolgálati jellemzőit. Valamennyi fejezet végén összefoglalás
és kérdéssor segíti az olvasottak átismétlését. (B. M.)
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◘ Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel
Prugberger Tamás
Harmadik, bővített kiadás. Novotni–Lícium-Art, Miskolc–Debrecen, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 422. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 9360 83 9
• A szerző egyetemi oktató. A könyv a 2012-es kiadás átdolgozott, bővített változata,
ami kibővült a Munka törvénykönyve hatálybalépését elősegítő átmeneti rendelkezésekről szóló fejezettel. A szerző a kötetben a 2012. évi Munka törvénykönyve
szabályanyagát összehasonlítja az uniós joggal, valamint az EU tagállamainak
jogával, s ennek során kritikai észrevételeit is megfogalmazza. Az egyes fejezetek
végén a jegyzeteken túl Kenderes György, Nádas György, Rab Henriett, Sipka Péter és Zaccaria Márton Leó által írt glosszák olvashatók. A könyv végén található
függelékben a szerző a legjelentősebb munkavállalói érdekvédelmi szervezetek
elnökeinek, valamint Szili Katalinnak az új Munka törvénykönyvével kapcsolatos
véleményét is kéri. (B. K.)
◘ Mediáció – Közvetítői eljárások
Sáriné Simkó Ágnes (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 513. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 183 5
• A kötet szerzői gyakorló jogászok, illetve mediátorok. Könyvükben olyan alapvető
kérdések megválaszolása mellett, mint hogy mi a mediáció fogalma, kik a szereplői, illetve milyen szabályok mentén működik, annak feltárására is törekszenek,
hogy hogyan alakulhatott ki egy szakadék a társadalomban azok között, akik a
mediációt ismerik, és akik azzal még csak nem is találkoztak. Az alternatív vitamegoldásokra vonatkozó jogi szabályozás áttekintését követően részletesen is
ismertetik a közvetítői eljárások speciális formáit, így a büntetőeljárásban és az
egészségügyben alkalmazott közvetítést, a családi, oktatási, gazdasági, illetve
munkaügyi mediációt, valamint a fogyasztói jogviták alternatív rendezését. (B. M.)
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◘ A munka törvénykönyve 2012–1992
	Szűcs Péter
(Sorozat: A munkaügyi jogszabályok változásai, ISSN 2063-7632)
Complex, Budapest, 2013
	Jogszabálytükör. Terjedelem: 502. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 310 6
• A szerző gyakorló jogász. Célja az, hogy összefoglaló jelleggel tájékoztassa a
jogalkalmazókat a 2012. évi Munka törvénykönyve (új Mt.) hatálybalépése miatt bekövetkező változásokról. Ezért a régi Mt. 2012. június 30-án, és az új Mt.
2012. július 1-jén hatályos szövegét tükrös formában összehasonlítva igyekszik
rámutatni az újdonságokra. Ezt egy, a munkaviszonyokra vonatkozó szabályokat
bemutató tanulmány, valamint az azonos tárgyú szabályoknak egymás mellett,
táblázatos formában történő bemutatása segíti. A könyv ezeken túlmenően az Mt.,
valamint az annak 2013-as változásait tartalmazó módosító törvény indokolását is
tartalmazza. Az utolsó rész egy jogszabálymutató, ami – a kötet második részének logikáját megfordítva – a korábbi szabályozáshoz hasonlítja az újat. (B. K.)
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◘ A Munka Méltósága projekt
	Zemplényi Adrienne (szerk.)
(Sorozat: AJB projektfüzetek 2013, ISSN 2063-3645; 4.)
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 234. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 89682 4 1
• A szerzők egyetemi oktatók, gyakorlati szakemberek, valamint civilszervezetek és
az ombudsmani hivatal munkatársai. A kötet összefoglalja és bemutatja az alapvető jogok biztosa által elindított Munka Méltósága című projekt eredményeit. A projektben részt vevők azt vizsgálták, hogy a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény
és Munka törvénykönyve, valamint az ugyanabban az évben bevezetésre került
közfoglalkoztatási program révén biztosított-e a munka világában a munkához
való jog, az emberi méltósághoz való jog, az egyenlő bánásmód követelménye,
valamint a tisztességes eljárás követelménye. Ennek során különösen a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok, azaz a nők, a kisgyermekes anyák, a
pályakezdő fiatalok, a hajléktalanok, valamint a fogyatékossággal élők helyzetét
elemezték. (B. K.)
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◘ A számvitel alapjai: példatár és munkafüzet
Becsei Annamária et al.
	Második, átdolgozott kiadás. Saldo, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 284. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 638 412 8
• A szerzők valamennyien a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kar Pénzügyi Számviteli Tanszékének oktatói. A példatár és feladatgyűjtemény
a Saldo által kiadott Számvitel alapjai c. kiadványhoz kapcsolódik, ahhoz nyújt
gyakorlati példákat levezetett megoldásokkal. 14 számviteli területen több mint
70 feladatot tartalmaz a számvitel gyakorlati alkalmazásának elsajátítása érdekében. A hallgatóknak a vizsgára való sikeres felkészülését három mintavizsga is
segíti. (N. E.)
◘ A közbeszerzés alapjai
Boros Anita et al.
Harmadik, átdolgozott kiadás. Complex, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 330. Bibliográfia: 329–330. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 295 327 4
• A szerzők egyetemi oktatók. A könyv először 2009-ben jelent meg, eredetileg azzal a céllal, hogy a közbeszerzési referens vizsgára való felkészülést elősegítse,
de a könyvet haszonnal forgathatják a közbeszerzés iránt érdeklődők általában
is. A mostani kiadás segítséget nyújt a közbeszerzés gyakran változó szabályrendszerében való eligazodáshoz azáltal, hogy megfelelően rendszerezi és magyarázza a (2013-ban) hatályos közbeszerzési joganyagot. Emellett gyakorlati
példákat is tartalmaz, melyek rámutatnak a közbeszerzési eljárások (pl. elektroni-
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kus, illetve fenntartható közbeszerzés) sajátosságaira, ezen eljárások szakszerű
lebonyolításának feltételeire is. (B. Zs.)
◘ Civil gazdaság – Hatékonyság, méltányosság, köz-jólét
Bruni, Luigino-Zamagni, Stefano
L’Harmattan, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 203. Bibliográfia: 191–203. ISBN 978 963 236 671 5
• A szerzők közgazdász professzorok, a kortárs katolikus közgazdasági és társada
lomtudományi gondolkodás alakjai. Céljuk, hogy megtalálják a civil társadalom
gazdaságelméleti alapját, s így mintegy túllépjenek a nemzetállamok kialakulását követően kialakult társadalomelméleti kettősségen, mely egyrészt a liberális
gondolkodású piaci, másrészt a szocialista hagyományt megtestesítő állami pillér
szerepére fókuszál. Az alkotók abból a feltevésből indulnak ki, hogy a civil társadalmi szervezetek utóbbi évtizedekben történt szaporodása nem puszta „véletlen”
eredménye, hanem a kapitalista gazdaság válságának következménye. A munka
kilenc fejezetre oszlik, melyek közül az első öt a téma történeti bemutatásával, hagyományaival ismerteti meg az olvasókat, míg a fennmaradó négy egység annak
elméleti megalapozását tárgyalja. (V. J.)

◘ Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén. Mérlegképes
könyvelők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga 2013. Államháztartási
szakterület
	Dömötörfy Józsefné–Szamkó Józsefné
Complex, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 314. Bibliográfia: 225. ISBN 978 963 295 308 3
• A szerzők közgazdászok, az államháztartási számviteli szabályozásban közreműködő közigazgatási szakemberek. A könyvelési, számviteli ismeretekkel rendelkező szakemberek számára készült tankönyv egy speciális szakterületet, az
államháztartás számvitelét mutatja be. Az államháztartás egészére kiterjedő új
jogszabály – a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – alkalmazására való felkészülést
segíti, gyakorlatias módon, kifejezetten a változásokra fókuszálva és konkrét jogszabályhelyekre hivatkozva. A mű utolsó harmada − mellékletként − a megszűnő
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◘ Közbeszerzési ismeretek
	Csányi István
	Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 136. Bibliográfia: 105–106. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 915 5445 02 6
• A szerző jogász, a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos közbeszerzési tanácsadója. A közbeszerzés szabályozását az alapelvekből kiindulva magyarázza, majd
konkrét határozatok és az eddigi bírói gyakorlat alapján mutatja be a közbeszerzési eljárás lefolytatásához (pl. a sikeres ajánlatkéréshez, illetve ajánlattevéshez)
szükséges lépéseket. A könyv végén található iratminták segítik a közbeszerzési
eljárás folyamatának megértését. A kiadvány elsősorban a közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek számára készült. (B. Zs.)
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és új főkönyvi számlákat, a megváltozott maradványkimutatatás és az előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások előírt tagolását, a bevezetett új mérlegfőcsoportokat, az egységes rovatrendet és számlatükröt tárja az olvasó elé. (N. E.)
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◘ Az Európai Unió adójoga
	Erdős Gabriella–Földes Balázs–Őry Tamás
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 610. Bibliográfia: 597-600. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 295 304 5
• A szerzők mindegyike elismert adószakértő. Korábban 2003-ban jelent meg ebben a témában könyvük. A mű az adóharmonizáció alapjaival foglalkozik elsőként, részletesen tárgyalva az adóharmonizáció célját, jelentőségét, történetét,
valamint az uniós adójog forrásait és azoknak a nemzeti joghoz való viszonyát.
Az Európai Unióban a legnagyobb harmonizációs fokot a közvetett adók érték el,
ezért a könyv jelentős része a forgalmi adóval és a jövedéki adóval foglalkozik.
Emellett azonban részletesen tárgyalja a közvetlen adók esetében elért harmonizációt, valamint egyéb harmonizált területeket, mint például a tőkeilletékek és a
gépjárművek adóztatását. Az utolsó fejezet a tagállamok közötti adóügyi együttműködéseket veszi számba. A könyv az uniós adójog elsődleges és másodlagos
jogforrásai mellett támaszkodik a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalomra, valamint feldolgozza a témában releváns, jelentősebb európai bírósági
ítéleteket is, amivel hozzájárul az uniós adójog alkalmazásának és alakulásának
megismeréséhez. (Sz. B.)
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◘ A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati
társulások feladatai a tervezéstől a zárszámadásig. Módszertani segédlet kommentárokkal, gazdasági program, költségvetési rendelet, évközi rendeletmódosítás, zárszámadási rendelet, vagyonkimutatás elkészítéséhez
	Győrffi Dezső–Győrffi György
	ERVIK Betéti Társaság, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 367. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 08 5746 8
• A szerzők az államháztartás számvitelében jártas szakemberek. Időszakonként
megjelenő módszertani segédletük elsősorban a polgármesteri hivataloknál költségvetés-zárszámadás készítésével foglalkozó gyakorlati szakembereknek nyújt
segítséget. A 2013-as kiadvány aktualitását az önkormányzati finanszírozás és
feladatellátás szabályaiban beállt változások adják. A megváltozott jogi környezet
több helyen vet fel értelmezési problémákat, melyeket a könyv közérthető iránymutatásokkal kíván feloldani. A segédlet a jogszabályi előírásokra támaszkodva,
azokat értelmezve foglalkozik a költségvetési és zárszámadási rendelettervezet
általános kérdéseivel, a költségvetés elkészítésének fázisaival, a költségvetési
rendelet évközi módosításának eljárási szabályaival, az önkormányzat beszámolási kötelezettségével a költségvetés végrehajtásáról, valamint a költségvetési ciklus során jelentkező egyéb feladatokkal. A kiadvány függelékében minták
találhatók az önkormányzatok gazdasági programjától egészen a zárszámadási
rendelettervezetig. (Sz. B.)
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◘ Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata
	Hamvas Ákos et al.
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 221. Bibliográfia: 219-221. ISBN 978 963 295 335 9
• A kézikönyv szerzői gyakorlati szakemberek, bírák, közgazdászok, valamint az
adósságrendezésben jártas felszámoló cégek munkatársai. A feldolgozott téma
nagyon aktuális, hisz a helyi önkormányzati rendszerben bekövetkező legfontosabb változásokra fókuszál. Az általános működési feltételek meghatározása
mellett a gazdálkodás részletes ismertetésére is sor kerül. Az eladósodást meghatározó körülményektől, az adósságrendezési eljárás részletes bemutatásán át,
egészen az állami adósságkonszolidáció megvalósításáig minden téma kibontása
megtörténik esettanulmányokkal szemléltetve. E körben részletesen tárgyalásra
kerül az adósságrendezésről szóló törvény, az eljárás elméleti háttere, a pénzügyi gondnok feladatai, valamint az eljárásokkal összefüggő bírói gyakorlat is.
De nemcsak a szűken vett adósságrendezési eljárások gyakorlati tapasztalataival ismerkedhet meg az olvasó, hanem a szektor egész működési rendszerével.
A könyv kiváló segítsége lehet a helyi önkormányzati pénzügyekkel foglalkozó
szakembereknek és kutatóknak egyaránt. (B. P.)

◘ Pénzügyi jog II.
Halustyik Anna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Pázmány Press, Budapest, 2013
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◘ Pénzügyi jog I.
Halustyik Anna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Pázmány Press, Budapest, 2013
Tankönyv. Terjedelem: 469. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 097 9
• A szerzők a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói. A könyv egy három részből álló sorozat első
darabja. Nyolc egységre tagolható, amennyiben a Bevezetés című részt is külön egységként kezeljük, ami javasolt, hisz ez mutatja be a pénzügyi jogot mint
„keresztülfekvő” jogágat, s az általa szabályozott területeket. A kiadvány további
hét fejezete adójogi kérdésekre összpontosít. Az első és a második fejezet az
adózásra vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat veszi górcső alá. A harmadik
és negyedik egységek a leglényegesebb forgalmi típusú adókra vonatkozóan látják el ismeretekkel az olvasókat. Az ötödik fejezet a vámjogra, az azt követő az
illetékekre fókuszál, a záró rész pedig a helyi adókat és a gépjárműadót mutatja
be. A kiadvány nagyobb részét az elmélet- és a normaközpontúság jellemzi, amit
a hazai és az uniós bírósági gyakorlatból hozott példák törnek meg, valamint a
tananyag megértését szolgáló ábrák és a fejezetek végén található önellenőrző
kérdések. (V. J.)
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Tankönyv. Terjedelem: 272. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 095 5
• A szerzők a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói. A mű egy három részből álló sorozat második darabja. Míg a sorozat első kiadványa adójogi kérdésekre fókuszál, addig a második
könyv a magyar államháztartási rendszer és a vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezésére, valamint az Európai Unió költségvetési jogának bemutatására
helyezi a hangsúlyt. Ezt a kötetet is a normaközpontú témaismertetésen túl a
hazai és az uniós bírósági gyakorlatból származó esetek szerepeltetése jellemzi,
illetve a fejezetek végén itt is feltűnnek a tananyag elsajátítását segítő önellenőrző kérdések. (V. J.)
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◘ Adó magyarázatok 2013
Herich György (szerk.)
(Sorozat: Adó abc, ISSN 1426-8111)
Penta Unió, Pécs, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 478. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5249 04 4
• A szerzők gyakorlati szakemberek, akik az egyes adójogszabályok előkészítésében is részt vettek. A könyv az Adó abc Adótan című kötetével képez szerves
egységet, melynek bizonyítéka, hogy számos egymásra történő hivatkozást tartalmaznak. E kötet az egyes adók jogi szabályozására, adóeljárási kérdéseire
fókuszál. Részletes bemutatásra kerül a személyi jövedelemadó, a társasági és
osztalékadó, az általános forgalmi adó, a szociális hozzájárulási adó, a kisadózók
tételes adója, a kisvállalati adó és a társadalombiztosítás magyarázatra szoruló,
nehezen értelmezhető részei. Hasznos segítséget jelent a munka a könyvelők és
adóügyekkel foglalkozók számára a mindennapokban. (B. P.)
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◘ Adótan 2013
	Herich György
(Sorozat: Adó abc, ISSN 1426-8111)
Huszonnegyedik, átdolgozott kiadás. Penta Unió, Pécs, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 429. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5249 05 1
• A szerző egyetemi oktató, okleveles adószakértő. 2013. január 1-jén lezárt munkája logikai ábrákon keresztül mutatja be a teljes magyar adórendszert. A 2013. évi
változásokat külön kiemelő kötet az Áht., az adójog, az Art., áfa, szja, kata, eva,
kiva, tao, a vagyonadók, a különadók, a helyi adók, az ökoadók, az egyéb adók,
a vám, tb, illeték és jövedék témaköreit tárgyalja. Az Adó magyarázatok 2013 c.
szakkönyv szöveges magyarázattal egészíti ki a legnehezebben feldolgozható, a
gyakorlatban legtöbb nehézséget okozó részeket. (B. P.)
◘ Az állami ingatlanvagyon sorsa a rendszerváltás után
Horváth Attila (szerk.)
	Örökség Kultúrpolitikai Intézet, Budapest, 2013
	Konferenciakötet. Terjedelem: 171. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes
fejezetek végén. ISBN 978 963 08 7191 4
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• A szerzők között egyaránt vannak gyakorlati és elméleti szakemberek. A kötetben
hét tanulmány kapott helyet, melyek között a kapcsolatot a konferencia tárgyát
képező téma adja, vagyis az állami vagyon. A kiadványt egy függelék zárja, mely
az Ereky Terv VI. ütemének keretében megvalósult, az állami ingatlanvagyon
rendszerváltás utáni helyzetével foglalkozó kutatás eredményeinek bemutatásával foglalkozik. A mű az állami vagyon sorsa iránt érdeklődők számára lehet érdekes, kiegészítő olvasmány. (V. J.)
◘ Jelenségek. A városi kormányzás köréből
Horváth M. Tamás (szerk.)
	Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 278. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 615 5376 08 5
• A kötetben szereplő tizenhárom tanulmány szerzői gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók és hallgatók. Az első rész az Erőforrás-problémák címet viseli, és
a pénzügyi föderalizmus, illetve egyes állami funkciók gyakorlati tapasztalatait
világítja meg, úgymint a PPP konstrukciók, a szociális igazgatási rendszer, az
önkormányzati adósságrendezés és a különböző társulási formák hazai és nemzetközi tendenciáit. A második rész a globális hatásokat vizsgálja, különösen
az önkormányzatok közfeladataik ellátása során kötött magánjogi szerződések
tapasztalatait, a gazdaság élénkítéséhez kapcsolódó magánberuházások nemzetközi szabályozását, valamint a helyi közszolgáltatások egy speciális esetét, a
vízgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások hazai és nemzetközi tapasztalatait. A harmadik részben az egyházak által ellátott közfeladatok, így különösen a
közoktatási tevékenység állami finanszírozásának tapasztalatai és általánosságban az egyházak számára nyújtott költségvetési támogatások rendszere kerül
bemutatásra. (B. P.)
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◘ Kilengések. Közszolgáltatási változások
Horváth M. Tamás (szerk.)
	Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 348. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 9950 90 0
• A szerzők egyetemi oktatók, kutatók, gyakorlati szakemberek. A kötet tizennégy
tanulmányt tartalmaz, melyek tematikus rendben veszik számba az egyes szabályozási modelleket, az európai uniós mintákat és a hazai gyakorlati tapasztalatokat. A gazdasági válságot követően előtérbe kerültek az állami, kormányzati
szerepek változásai, különösen az egyes közfeladatok megszervezését érintően.
A közüzemi szolgáltatások mellett a közösségi humánszolgáltatások, mint például
az egészségügyi, a szociális vagy a kulturális feladatok szabályozási változása is
feldolgozásra kerül. A kormányzati szintek közötti feladatátrendeződés folyamatosan zajlik, s a szerzők célja az volt, hogy előbbiek mostani átstrukturálódásáról
adjanak képet az olvasóknak. Emellett megfogalmazásra kerülnek a legfőbb kihívások, valamint az azokra adható esetleges válaszok, melyek nemcsak a kutatók,
hanem a gyakorlati szakemberek számára is hasznosak lehetnek. (B. P.)

217

Bibliográfia

Pro futuro 2015/1

◘ A számvitel nagy kézikönyve
	Kardos Péter−Szakács Imre−Tóth Mihály
(Sorozat: Meritum, ISSN 1788-6198)
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 1260. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 289 5
• A szerzők gyakorló számviteli szakemberek. A könyv az első, alapozó fejezetben
a számvitel alapvető tudnivalóit, összefüggéseit mutatja be, majd egy cég életútján keresztül részletesen ismerteti az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számviteli teendőket. Részletezi az egyes cégformákra vonatkozó jogi szabályozást, amelyek azonban az új Ptk. hatálybalépésével részben informativitásukat
vesztették. A kézikönyv számos példával, ábrával szemlélteti a részletesen bemutatott jogszabályi rendelkezéseket, elsősorban gyakorló számviteli szakemberek
számára hasznos. (N. E.)
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◘ A kohéziós politika elmélete és gyakorlata
	Nagy Sándor Gyula–Heil Péter (szerk.)
Akadémiai, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 265. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 05 9385 4
• A szerzők között tudhatunk gyakorlati és elméleti szakembereket. A kötet aktualitása megkérdőjelezhetetlen, hisz a 2008-as válság negatív társadalmi és gazdasági következményei mérséklésének, illetve megszüntetésének céljai az uniós
kohéziós politika még hatékonyabbá tételére ösztönzi az integrációt, illetve annak
tagállamait. A kiadvány inkább gyakorlatias nézőpontból közelíti meg a témát,
nem törekszik a megértéshez szükséges minimális elméleti alapozáson túllépni.
A szerzők öt fejezetre tagolták a kötetet. Az első egység a kohéziós politika történetét mutatja be, a második előbbi politika céljait, a stratégiai tervezést és a programozást. A harmadik fejezet a kohéziós politika egyes tagállamokban betöltött
szerepét és megvalósulását veszi górcső alá, míg az ezzel a szerkezeti egységgel
szorosan összefüggő negyedik fejezet a regionális politikát értékeli. A művet záró
ötödik fejezet a szakpolitikai tapasztalatokat összegzi konkrét példákon keresztül.
(V. J.)
◘ Az áfatörvény gyakorlati alkalmazása a költségvetési szerveknél
	Nagyné Véber Györgyi
(Sorozat: Adózási Kézikönyvek, ISSN 1788-0165; Saldo Szakkönyvsorozat,
ISSN 2062-8218)
Saldo, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 103. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 638 223 0
• A szerző pénzügyi tanácsadó. A területen dolgozó szakemberek munkáját, a helyes eljárások kialakítását már korábban is elősegítette a szabályozás gyakorlati
szempontú bemutatásával. Jelen kötetében is ezt a célt fogalmazza meg, melynek
érdekében részletes magyarázatok mellett az életből vett példák és esettanulmányok bemutatásával segíti az államháztartáson belüli tranzakciók lebonyolítását.
A példák a költségvetési szervek széles körét lefedik, a tárgyalt kérdések pedig a
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legáltalánosabbtól (pl.: adóalap meghatározása) egészen a részterületek perifériáját jelentő részletekig (pl.: oktatás – óraadók szolgáltatásának áfarendszerbeli
megítélése) kiterjednek. A könyv nagy segítséget nyújt a hibás jogértelmezésből
és jogalkalmazásból eredő negatív jogkövetkezmények elkerüléséhez. (H. K.)
◘ A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei
	Sivák József–Szemlér Tamás–Vigvári András
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv/Tankönyv. Terjedelem: 322. Bibliográfia: 311–315.
ISBN 978 963 295 282 6
• A szerzők közgazdász szakemberek. A kiadvány egy többkötetes sorozat második
darabja. Az első fejezetben áttekintést ad a magyar államháztartás rendszerváltást
követő legfontosabb folyamatairól a 2012. évvel bezáróan. A második és harmadik
egység az államháztartás jelenlegi intézményrendszerére és a költségvetési jogok
gyakorlására vonatkozó hatályos szabályozást mutatja be. A negyedik fejezet a különböző kormányzati szintek közötti kapcsolatokat ismerteti, illetve betekintést ad
a helyi önkormányzatok pénzügyeibe. Az utolsó két nagyobb egységben a szerzők
az Európai Unió költségvetési szabályairól, illetve az Unióban zajló költségvetési
és közpénzügyi reformokról adnak áttekintést. A kiadvány hiánypótló szereppel bír
a 2012-től zajló államháztartási változások közérthető, ugyanakkor a szakmaiság
követelményeinek is messzemenően megfelelő elemzésében. (V. J.)

◘ Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
	Szamkó Józsefné
Complex, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 281. Bibliográfia: 281. ISBN 978 963 295 297 0
• A szerző a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. A kiadvány célja,
hogy bemutassa az államháztartási rendszer alapegységét képező költségvetési
szervek gazdálkodását, napi működési feladatait: kezdve a költségvetés tervezési
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◘ Az adózás nagy kézikönyve
	Szakács Imre
(Meritum, ISSN 1788-6198)
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 1880. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 258 1
• A szerző gyakorlati szakember az adójog területén. A fenti címen először 2007ben jelent meg munkája, melyet évente hatályosít és átdolgoz. E magyar adójogot
áttekintő kötet szerkezeti felépítésének vezető elvét − évek óta változatlan módon
− a különböző adók, járulékok, valamint hozzájárulások jellege adja. A 2012-ről
2013-ra bekövetkezett változások miatt az író beépítette munkájába a távközlési
adóra, a kisadózó vállalkozások tételes adójára, a kisvállalati adóra, a pénzügyi
tranzakciós illetékre és a közművezeték adójára vonatkozó hatályos rendelkezéseket. A kötetben a szerző továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az épp
hatályos anyagot tárja az olvasó elé gyakorlatias formában az év közben változó
rendelkezések jelölésével. (V. J.)
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folyamatától egészen a végrehajtás szakaszáig. A költségvetési szerveket is –
hasonlóan az üzleti élet szereplőihez – éves beszámolási, adatszolgáltatási és
adózási kötelezettség terheli vagyon- és költségvetési gazdálkodásuk vonatkozásában, amelyek hatályos és átalakuló részletszabályait megtudhatjuk a kiadványból. (N. E.)
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◘ A számvitel alapjai
	Sztanó Imre
Perfekt, Budapest, 2013
	Tankönyv/Szakkönyv. Terjedelem: 388. Bibliográfia: 387–388.
ISBN 978 963 394 821 7
• A kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, a szerző
a BGF tanszékvezető főiskolai docense. 2006-ben jelent meg azonos címen munkája, jelen tankönyv ennek átdolgozott, kiegészített és a gyakorlati tapasztalatokat is feldolgozó (nem jelölt sorszámú) kiadása. Tizenhat fejezetben megismerteti
a számvitel, majd a mérleg és az egyes mérlegtételek, az eredménykimutatás,
az üzleti jelentés alapfogalmait, taglalja a számviteli beszámolók felépítését, betekintést ad a számvitel nemzetközi és hazai szabályozásába és a számviteli
alapelvek értelmező felsorolását követően a számviteli politika elkészítésének
mikéntjébe is. A tankönyv anyagát egy feladatgyűjtemény, valamint egy példatár
teszi teljessé. A számviteli alapismeretek elsajátításának világos, alapos és jól
rendszerező alapműve. (N. E.)
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◘ A számvitel és az adózás időszerű kérdései
Sztanó Imre (szerk.)
Perfekt, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 227. Bibliográfia: 227. ISBN 978 963 394 823 1
• A szerzők a Budapesti Gazdasági Főiskola Számvitel Intézeti Tanszék oktatói.
A kiadvány a módosuló számviteli törvény és számvitelt érintő adójogszabályi változások bemutatására koncentrál, részletesen bemutatja a legfontosabb adónemekre és az adóeljárásra vonatkozó módosuló rendelkezéseket gyakorlati példák
ismertetésével, nyilatkozatmintákkal. 2013-tól az „Egyszerű Állam” középtávú kormányzati program keretében egy kormányrendelet lehetővé teszi a kisebb gazdasági társaságok számára az ún. mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
elkészítését az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, mely beszámolói
módozatot, illetve annak összeállítási sajátosságait szintén megismerhetjük a tankönyvből. (N. E.)
◘ Adózás és számvitel
	Tomcsányi Erzsébet et al.
	Ecovit, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 256. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 88743 8 2
• A tizenöt szerzős mű a 2012-es évközi és a 2013. január 1-jével hatályba lépő
adózást érintő anyagi és eljárásjogi szabályozást ismerteti. Alaposan és részletesen bemutatja a költségvetési szempontból legfontosabb adónemekre vonatkozó
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szabályokat, és megismerjük, milyen új adónemek bevezetéséről döntött a parlament. Kifejezetten gyakorlati jellegű, a napi adójogi és könyvviteli jogalkalmazást
példákkal is segíti. Erénye a műnek, hogy az adójog fókuszából gyakran kimaradó
illetékjogi, társadalombiztosítási szabályokat és a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza. Az egyes fejezetek előtt rövid, lényegi összefoglalóban
értékeli a hatályba lépő változásokat, valamint a jogszabályváltozások indokát
is megismerjük. A munka az „Adózás és számvitel” szakkönyvsorozat 2013-as
kötete. (N. E.)
POLGÁRI JOG, POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
◘ Házassági vagyonjog
Bereczky Sára
(Sorozat: Bírói Gyakorlat Füzetek, ISSN 2063-725X; 3.)
	Opten, Budapest, 2013
	Döntvénytár/Kézikönyv. Terjedelem: 218. Bibliográfia nincs.
ISBN 978 615 5122 03 3
• A kötet a házassági vagyonjoghoz kapcsolódó bírói gyakorlatot dolgozza fel; a házassági életközösséget, a vagyonelemek egyes típusait, a vagyonközösség megszüntetésekor érvényesíthető megtérítési igényeket, a lakáshasználatot, a házassági vagyonjogi szerződést, illetve a házastársak harmadik személyekkel szemben
fennálló jogviszonyait érintő anyagi jogi, valamint egyes eljárásjogi kérdéseket tárgyal. A jogvitákban általános jelleggel előforduló kérdések mellett számos olyan
döntés is bemutatásra kerül, amelyek a hivatalos gyűjteményekben nem kerültek
közzétételre. (K. J. M.)

◘ Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból
Boóc Ádám–Sándor István
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
	Negyedik, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2013
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 197. Bibliográfia: 191–197. ISBN 978 915 5337 33 8
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◘ Perújítás a polgári perben
Bereczky Sára
(Sorozat: Bírói Gyakorlat Füzetek, 2063-725X; 6)
	Opten, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 192. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5122 03 3
• A szerző gyakorló jogász, ügyvéd. Az Opten Kiadó új füzetében a szerző a perújítás kérdéskörével foglalkozik. Ahogyan a sorozat többi kiadványától megszoktuk, elsődlegesen az egyes bírósági határozatokban felmerült kérdéseket vizsgálja
meg, gyakorlati és elméleti megközelítésben elemezve a jogintézmény jelentőségét. A mű érdeme, hogy az olvasó konkrét jogesetekből kiindulva értheti meg a
jogintézmény mibenlétét, és az azzal összefüggésben felmerülő kérdéseket. (F. Á.)
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• A szerzők a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK oktatói. Az egyes előadások vázlata témakörök szerint van csoportosítva, a polgári jog fogalmától kezdve
egészen a polgári jogi alapelvekig. Az előadások anyaga részletesen kidolgozott,
jól érthetően leírt, példákkal illusztrált. A könyv betölti a célul kitűzött szerepét,
amennyiben elsősorban joghallgatók számára összefoglalja a polgári jog általános tanai részt. A korábbi kiadáshoz képest az átdolgozás az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően történt. (F. É.)
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◘ Alapjogok és a nemzetközi magánjog – a német fejlődés
	Csehi Zoltán
	Gondolat, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 345. Bibliográfia: 327–338. ISBN 978 963 693 453 8
• A szerző egyetemi oktató. A kötet a II. világháborút követő új német alkotmánynak a korabeli és napjainkban hatályos német jogra, különösen az alapjogokra,
a magánjogra és a nemzetközi magánjogra gyakorolt hatását mutatja be, a német jogirodalom és joggyakorlat feldolgozásával, kitérve a német jogfejlődéssel
hasonlóságot mutató európai és egyesült államokbeli tendenciákra. Hangsúlyos
szerepet kap az alapjogi és magánjogi gondolkodás viszonya, a kétféle szemlélet
elhatárolódásának és közeledésének területei, többek között az állampolgárság,
az emberi jogok, az alapjogok, egyes családjogi és szerződési jogi kérdések tekintetében. A munka kiindulási alapjául a jogtudomány azon 20. századi kihívása
szolgál, miszerint az alapjogi szemlélet mindinkább teret nyert a magánjogban,
torzítva a magánjog korábbi tiszta jellegét. A kötet mind a gyakorlati, mind az elméleti jogászok számára hasznos lehet. (T. E.)
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◘ A Polgári Törvénykönyv időfogalma és magánjogunk időfelfogása
	Csehi Zoltán
(Sorozat: Jogtudományi Monográfiák, ISSN 2061-5191; 4.)
Pázmány Press, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 113. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 100 6
• A szerző ügyvéd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Művében az idő
és a jog kapcsolata mellett az igényérvényesítés különböző anyagi és eljárásjogi
aspektusait mutatja be. Így foglalkozik többek között a (régi) Ptk. időfelfogásával,
az egyes jogintézményekhez kapcsolódó időkorlátok, határidők értelmezésével,
valamint a jogszabályok időbeli kollíziójának problematikájával. A szerző helyenként kritikával illeti a jogalkalmazási gyakorlatot, egyúttal a bírói gyakorlatra vonatkozó, illetve de lege ferenda tartalmú ajánlásokat fogalmaz meg. (K. J. M.)
◘ A jogalkalmazás vitatott területei – az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége – szigorú bírói gyakorlat?
	Elek Balázs–Pribula László–Szabó Krisztián (szerk.)
	DE ÁJK–DEOEC ÁOK, Debrecen, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 103. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 473 611 0
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• A kötet a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében 2012.
március 30-án „A jogalkalmazás vitatott területei – az egészségügyi szolgáltatók
polgári jogi felelőssége – szigorú bírói gyakorlat?” címmel megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett szövegét tartalmazza. A műhibákért
való kórházi felelősség, az orvos polgári és büntetőjogi felelőssége, a tájékoztatási kötelezettség, a felelősségbiztosítás kérdéseit taglaló írások szerzői között
egyaránt fellelhetőek a Debreceni Egyetem oktatói, PhD-hallgatói és a gyakorló
jogászok is. (K. J. M.)
◘ Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből
Fábián Ferenc
(Sorozat: Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Patrocinium, Budapest, 2013
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 182. Bibliográfia: 179–181. ISBN 978 615 5337 27 7
• A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK oktatója. A könyv a 2010ben megjelent, „A kötelmi jog általános része” című jegyzet átdolgozása, mely
átdolgozást az új Ptk. életbelépése tett szükségessé. A könyv nem mindenhol
követi a Ptk. rendszerét, és bevallottan inkább elméleti, mint gyakorlati ismeretek
átadására törekszik. A kötelmi jog általános részét részletesen, jól követhetően és
kidolgozottan bontja témakörökre, és elemzi azokat a kötelmi viszonyoktól egészen a deliktuális felelősségig. (F. É.)

◘ Az üzleti élet tranzakcióinak joga
Fézer Tamás–Károlyi Géza (szerk.)
	Kapitális, Debrecen, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 338. Bibliográfia: 337–338. ISBN 978 963 08 8065 7
• A szerzők a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói. A könyv
a Kereskedelmi jog című tantárgy tematikájához igazodva ismerteti a kereskedelmi
szerződések, a bankügyletek, az értékpapírok és tőzsdei kontraktusok, valamint a
fogyasztóvédelem jogát, az új Ptk., valamint a bírói gyakorlat alapján. A tankönyv
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◘ Ars notarialis: a közjegyző hivatása, tiszte és működése
Fekete László
	Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest, 2013
(Sorozat: Studia Notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635; 12.)
	Monográfia. 2 kötet. Terjedelem: 1. kötet 609., 2. kötet 535. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 89790 2 5
• A szerző magyar királyi közjegyző, a közjegyzői hivatásrend elmélyült tanulmányozója volt. Jelen munkáját már a kommunista diktatúra idején, hivatalából elmozdítva, a Hídépítő Vállalatnál dolgozó éjjeliőrként írta. Fekete László olvasmányosan vezet végig a közjegyzői hivatáson, máig elgondolkoztató iránymutatást
adva az egyes ügytípusokhoz; elemzi a kor közjegyzőjének megoldandó problémáit, de a mának is hasznos tanácsokat ad. Olvasása arra a felismerésre vezet,
hogy noha a jogi környezet változik, de a megoldandó feladatok továbbra is azonos tőről fakadnak. A második kötet korabeli iratmintákat tartalmaz. (S. I.)
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újdonságát adja továbbá, hogy olyan újszerű és fejlődésben lévő területeire is kitér
a tárgyalt témakörnek, mint az atipikus szerződések joga és természete, valamint
az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás jogi háttere. (B. L.)
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◘ Ptk. Fordítókulcs oda-vissza: a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi normaszövegének összehasonlító táblázata
Gadó Gábor
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 642. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 196 5
• A könyv a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgári törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény összehasonlítását tűzi ki céljául, annak érdekében, hogy könnyebbé tegye az új törvény rendelkezéseinek megismerését és
az alkalmazásukra történő felkészülést. Az egyik hasábban az új Ptk. szövege,
míg mellette a régi Ptk. rendelkezései találhatóak, de nem az eredeti, hanem az
új Ptk. szabályainak megfelelő rendben. Az egyes rendelkezésekhez tartozó rövid
megjegyzések bemutatják a változások lényegét, vagy jelzik, ha nem változott
tartalmilag a szabályozás. A fordítókulcs elsősorban a gyakorló jogászok számára
lehet rendkívül hasznos. (K. J. M.)
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◘ A nemzetközi választottbíráskodás jogának elmélete
Gaillard, Emmanuel
(Fordította: Korom Veronika, Metzinger Péter)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 160. Bibliográfia: 143–154. ISBN 978 963 258 179 8
• A szerző az Université Paris XII professzora, a nemzetközi választottbíráskodás
egyik legismertebb szereplője. A fordítás alapjául szolgáló mű a Legal Theory
of International Arbitration (Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2010). Előzménye a
szerző 2007 nyarán tartott kurzusa a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián. Célja,
hogy kidolgozza a tudományterület jogfilozófiai alapjait, összefüggéseit, és a gyakorlatban is hasznosítható elméleti megalapozást nyújtson a nemzetközi szintű
konfliktusok megoldásához. Nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati következmények
elemzésére. Felvázolja a nemzetközi választottbíráskodás három lehetséges
modelljét, majd bemutatja ezek gyakorlati vetületét, azazhogy az egyes állami
és választottbíróságok mennyire eltérően ítélik meg a választottbírók ítélkezési
hatalmát, a perfüggőséget, a felek szabadságát az alkalmazandó anyagi jogszabályok megválasztásában vagy a választottbírói ítélet érvénytelenségét és annak
következményeit, a saját szerepfelfogásuknak megfelelően. (Ny. A.)
◘ Egy új korszak hajnalán: konferenciakötet az új Polgári Törvénykönyv tiszteletére
	Grad-Gyenge Anikó (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum,
ISSN 2063-4757; 6.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 189. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 51 5
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• A szerzők egyetemi oktatók az ország különböző intézményeiből. A könyv az azonos című, 2012. december 13-án megrendezett konferencián elhangozott előadások anyagát teszi elérhetővé. A konferencia célja volt az új Ptk. magyar jogrendszerben betölteni hivatott szerepének értékelése, a legjelentősebb változásoknak
szakértők általi bemutatása és azok várható hatásainak vizsgálata. A konferencia fővédnöke Vékás Lajos, a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság elnöke volt.
A konferencián elhangzott előadások az új Ptk. számos elemére kitértek, úgy mint
a dologi jog, a családjog, az egyesület és az alapítvány, a kereskedelmi jog, a kártérítés, az öröklés, valamint az uniós hatások és a kodifikációs munkálatok. (F. É.)
◘ Szociális elemek az új Ptk.-ban: konferenciakötet a KRE ÁJK 2012. május 15-én
a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék és a Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszék által megrendezett hasonló című konferenciáján elhangzott előadásokról
	Grad-Gyenge Anikó (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum,
ISSN 2063-4757; 7.)
	KRE ÁJK, Budapest, 2013
	Konferenciakiadvány. Terjedelem: 248. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 52 2
• A kiadvány szerkesztője és szerzői a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK oktatói. A kiadvány alapjául szolgáló konferencia az új Ptk. emberképéről, szociális
vonatkozásairól szólt, ennek megfelelően az előadások tematikája a fogyasztóvédelem, az ember mint jogalany, a hozzátartozók tartási kötelezettsége, a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelme, az öröklés, a munkaszerződés, életbiztosítási
és egészségbiztosítási szerződések kérdéskörét fogja át. (F. É.)

◘ Felelősség és kockázatmenedzsment az egészségügyben: az orvosok jogai és
kötelezettségei
	Hanti Péter
(Sorozat: Egészségügyi Kiskönyvtár, ISSN 2063-2282; 4.)
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 444. Bibliográfia: 423–431. ISBN 978 963 295 292 5
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◘ Az ingatlanátruházási szerződések sajátosságai
	Hampel Tamás
(Sorozat: Fundamenta Fontium Iuris, ISSN 2061-1609; 5)
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 231. Bibliográfia: 225–231. ISBN 978 615 5300 11 0
• A szerző jogász, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi szervezetének elnöke. Célja, hogy feldolgozza azon problémák egy csokrát,
amelyek az ingatlanátruházó ügyletek létrehozásával, különösen pedig azok vis�szamenőleges hatályú megszüntetésével állnak kapcsolatban. A szerző a vitás
eseteket ismertetve azokhoz a maga markáns álláspontját is hozzáfűzi. A gyakran
egymásnak ellentmondó dogmatikai és praxisbeli érveléseket ütközteti is, amit
intézményi háttérismertetéssel egészít ki. A mű elsősorban a gyakorló jogászok
számára lehet hasznos. (K. G. M.)
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• A szerző orvos, igazságügyi szakértő, egyetemi oktató, mediátor. A kötet az egész
ségügyi dolgozók kártérítési felelősségét mutatja be, először a betegjogok és kötelezettségek oldaláról, majd vizsgálja az új Ptk. cselekvőképességet, szerződésszegést és kártérítési felelősséget érintő releváns rendelkezéseit (bár a munka
alapvetően még a régi Ptk. joganyagát dolgozza fel), foglalkozik az egészségügyi
szolgáltatás jogszerű megtagadásának lehetőségeivel, a szolgáltatás természetrajzi kockázataival a felelősségtan tükrében. Előbbieken kívül kitér a téma nemzetközi vonatkozásaira és egyéb kárfelelősségi szempontokra, valamint újdonságként a kockázatmenedzsment jogi lehetőségeire és végül egyes biztosítási
kérdésekre is. Az egészségügyet érintő általános és speciális szabályok bemutatását a vonatkozó hatósági és bírói gyakorlattal, valamint ábrákkal és példákkal gazdagon illusztrálja a szerző. A kézikönyvet haszonnal forgathatják mind az
egészségügyben tevékenykedő szakemberek, mind a területtel foglalkozó jogászok. (T. E.)
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◘ Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben
Harsági Viktória–Horváth E. Írisz–Raffai Katalin (szerk.)
Pázmány Press, Budapest, 2013
(Sorozat: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei, Tanulmányok, ISSN 1417-7285; 15)
	Tanulmánykötet. Terjedelem 253. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 087 0
• 2012. február 17-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán egy tematikus doktoranduszkonferenciát tartottak, amelyen valamen�nyi magyarországi jogtudományi doktori iskola képviseltette magát. A kötet ennek
utókiadványa. A nemzetközi magánjogi szekcióban a határokon átívelő gazdasági
kapcsolatok akadályainak lebontása (pl. a gazdasági társaságok határon átnyúló
átalakulása, a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások, a közös európai adásvételi jogról szóló rendelettervezet), míg a polgári eljárásjogi szekcióban a vitarendezés, a követelésérvényesítés különböző útjait elemezték. Így a kis értékű
követelések, a mediáció, a választottbíráskodás, valamint a végrehajtási eljárás
egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat tartalmazza a szekció anyaga. A kon
ferencia és a kötet erénye, hogy az előadók egy közös témát több irányból, egymással együttműködve dolgozhattak fel. (M. J.)
◘ A közjegyző és az értékpapírok
	Havasi Bálint Attila
	Második, javított kiadás. Magánkiadás, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 172. Bibliográfia: 169–172. és a jegyzetekben.
ISBN 978 963 08 6418 3
• A szerző közjegyző. A mű feltérképezi, számba veszi és ismerteti a közjegyzői tevékenység értékpapírokkal kapcsolatos vonatkozásait. Áttekinti a közjegyzői tevékenység különböző területeit és a közjegyzői működés alapvető szabályait, majd
az egyes értékpapírokkal kapcsolatos tevékenységi körökre fókuszálva részlete-
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sen ismerteti az azokra vonatkozó szabályokat. Bemutatja az értékpapírokkal kapcsolatos általános tudnivalókat, valamint az egyes értékpapírokat is. A kiadvány a
napi közjegyzői gyakorlatot segíti. (K. G. M.)
◘ Családi jog
Hegedűs Andrea
	R.I.M.Á.K., Szeged, 2013
	Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 335. Bibliográfia: 335. ISBN nincs
• A szerző egyetemi oktató. A jegyzet összefoglalja a családi jog oktatás teljes anyagát, a Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke keretein belül oktatott családi joghoz mint önálló tantárgyhoz kapcsolódva. A jegyzet
az elméleti, magyarázatot tartalmazó részt követően a vonatkozó jogszabályok szövegét, illetve a bírói gyakorlat legfontosabb iránymutatásait is tartalmazza. A 2013.
március 1-jén hatályos joganyagot veszi alapul, az új Ptk. Családjog könyvének
legfontosabb, főleg tendenciózus rendelkezéseire való utalás mellett. (K. G. M.)
◘ Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben
	Hidvéginé Adorján Lívia–Sáriné Simkó Ágnes
(Sorozat: Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben; 2.)
	Medicina, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 338. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 226 294 9
• A mű egy háromrészes sorozat második kötete, melynek célja, hogy az egészségügyi jog hazai szabályait rendszerbe foglalja. E kötet célja az egészségügyben
dolgozók és a betegek tájékoztatása, illetve hatékony segítség nyújtása a jogi képviselők, valamint a bírák számára. A szerzők elsősorban az utolsó öt év bírói gyakorlatát dolgozzák fel, jogerős döntések alapján, melyek az egyes egészségügyi
szakterületek szerint, tematikusan kerülnek bemutatásra. A kötet tárgyalja továbbá
az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének elméleti alapjait, valamint
bemutatja az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, azok várható hatásait. (K. J. M.)
Pro futuro 2015/1

◘ Kárfelelősség és a reparáció lehetséges eszköze: az alapvető jogok biztosa és a
Magyar Biztosítók Szövetsége konferenciakiadványa
	Juhász Zoltán (szerk.)
	Magyar Biztosítók Szövetsége, Budapest, 2013
	Konferenciakiadvány. Terjedelem: 114. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 08 6449 7
• A kiadvány a 2013 szeptemberében, a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által rendezett, a „Kártérítési jogi szabályok változása az új Polgári törvénykönyvben” című konferencia utókiadványa. Az alapvető jogok biztosának előszavával kezdődik, majd az elhangzott előadások teljes
anyagát tartalmazza, amelyeket a szakmai hozzászólások követnek. Az egyes
témákat azok elismert szakértői prezentálták, az előadások és szakmai hozzászólások nem kapcsolódtak egymáshoz, hanem a kárfelelősség különböző aspektusait vezették elő. (F. É.)
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◘ Az öröklési jog és a szellemi alkotások jogának példatára
	Kaprinay Zsófia–Telegdi Gergely
	Universitas Szeged, Szeged, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 108. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5106 11 8
• A szerzők a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének oktatói. A példatár nagyobb részben az
öröklési jog témaköréhez tartozó jogeseteket tartalmaz, emellett külön fejezetben
a szellemi alkotások jogának elsajátítását segítő jogesetek szerepelnek benne.
A szerkezeti felépítés a kiadvány lezárásakor hatályos (régi) Ptk. fejezeteit követi.
A szerzők olyan jogeseteket válogattak, amelyekből bírósági határozatok, elvi bírósági határozatok vagy a Bírósági Döntések Tárának jogesetei váltak. Az egyes
jogesetek végén a kérdések az elméleti szabályok átismétlését, valamint a megoldást segítik. (K. G. M.)
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◘ A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
	Kecskés László
	Második, bővített kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 548. Bibliográfia: 527–547. ISBN 978 963 258 208 5
• A szerző egyetemi oktató, az MTA doktora. A monográfia a magyar jogrendszer
fejlesztéséhez és a nemzetköziesedő polgári jog egyetemi oktatásához kíván
adalékokat és sémákat adni, néhány nagyobb európai nemzeti jogrendszer fejlődésének és a magánjog egységesítési folyamatainak bemutatásával. A könyv
foglalkozik az egyes államok politikatörténetének, jogtörténetének és kultúrtörténetének fontosabbnak tűnő részfolyamataival is. Jelen, második kiadás – az első,
2009. évben megjelent kiadáshoz képest – csak kisebb mértékű kiegészítést tartalmaz, elsősorban az osztrák jogfejlődéssel kapcsolatban. (B. L.)
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◘ Kiegészítő melléklet a Kecskés László és Lukács Józsefné szerkesztésében meg
jelent „Választottbírók könyve” című kötethez
	Kecskés László–Lukács Józsefné (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2012
Kiegészítő melléklet. Terjedelem: 214. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 168 2
• 2012-ben jelent meg Kecskés László és Lukács Józsefné szerkesztésében a
Választottbírók könyve. A kiegészítő mellékletben az alapmunka állandó elemeit
jelentő intézmények, szervezetek „változóit” emelték ki, és egy könyvben összegyűjtötték a 2012-ben hatályos egyezményeket, jogszabályokat, díjtáblázatokat.
Ezáltal érték el, hogy amennyiben módosulás következik be a szabályozásban,
az alapmunka elemei továbbra is megállják helyüket. (M. J.)
◘ Magyar polgári eljárásjog
	Kengyel Miklós
	Tizenkettedik, átdolgozott és javított kiadás. Osiris, Budapest, 2013
(Sorozat: Osiris Tankönyvek, 1218-9855)
	Tankönyv. Terjedelem: 668. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 276 2254 1
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• A szerző a Pécsi Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője.
A joghallgatók számára készült munkája eligazodást nyújt a polgári eljárás intézményei között, kitérve az igazságszolgáltatás rendszerére, valamint a jogtörténeti
előzményekre. Figyelmet fordít az ítélkezési gyakorlatban megjelenő kérdésekre,
illetőleg az Alkotmánybíróság jogértelmezési tevékenységére. Az átdolgozott kiadás megjelenését az időközben feldolgozásra kerülő bírói esetjog terjedelme,
továbbá az Alaptörvény hatálybalépésével megváltozott jogszabályok sokasága
indokolta. (F. Á.)
◘ Polgári eljárásjog: A/2. Témakör: Polgári eljárásjog
	Kengyel Miklós (szerk.)
	Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2013
(Sorozat: Dialóg Campus Szakkönyvek, 1417-7986; Jogi szakvizsga segédkönyvek, 1587-6659)
Tankönyv. Terjedelem: 511. Bibliográfia a kiadvány elején. ISBN 978 615 5376 12 2
• A szerzők a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljá
rásjogi Tanszékének oktatói. A kötet elsődlegesen a jogi szakvizsgára készülőknek nyújt segítséget. Tartalma igazodik a 2013-ban kiadott tételsorhoz, így az
egyes fejezetek és pontok ennek megfelelően kerültek elrendezésre. A szerzők
törekednek a jogszabályi rendelkezések mellett az ítélkezési gyakorlatot is feldolgozni. A kiadvány jelen formájában nem előzmény nélküli (jelöletlen sorszámú,
hatályosított kiadás), amivel a szerzők tekintettel voltak a tételsor, illetve a jogszabályi környezet változásaira. (F. Á.)

◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata III/VI.: Családjog
	Kőrös András (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 354. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 191 0
• A kötet szerkesztője a Kúria családjogi tanácsának elnöke, a szerzők a Kúria bírái,
kodifikátorok és jogtudósok. A kommentár a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) közlönyál-
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◘ FIDIC szerződéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben
	Klee, Lukas–Rév András
Complex, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 505. Bibliográfia: 497–505. ISBN 978 963 295 284 0
• Lukas Klee gyakorló jogász, Rév András mérnök. A kötet a Mérnök Tanácsadó
Világszövetség (FIDIC) által kidolgozott szerződéses feltételek alkalmazásának
cseh és magyar aspektusait, tanulságait dolgozza fel, az utóbbi 20 év tapasztalataira építve. A munka gazdagon illusztrálja a jogi szabályozást mintadokumentumokkal, és a kockázatmegosztásra, valamint a követelésmenedzsmentre vonatkozó tudásanyagot, illetve praktikus szótárt is tartalmaz. A kötet az eredetileg
cseh nyelven megjelent könyv magyar változata, melyet Rév András kiegészített
a hazai tapasztalatokkal, jellegzetességekkel. A kézikönyv célközönsége egyrészt
a FIDIC szerződéseket menedzselő jogászok, másrészt ilyen jellegű projektekkel
foglalkozó mérnökök. (T. E.)
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lapota szerinti családjogi (negyedik könyv) rendelkezéseit magyarázza. A kötet bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó
rendelkezéseket és a rokoni kapcsolatok szabályait; kiemelten az apai jogállás,
az örökbefogadás és a szülői felügyelet szabályait. (K. G. M.)
◘ A magánjog általános tana
	Lábady Tamás
Szent István Társulat, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 258. Bibliográfia: 235–242. és a fejezetek végén.
ISBN 978 963 277 458 9
• A szerző egyetemi oktató, bíró, volt alkotmánybíró, a Pécsi Ítélőtábla volt elnöke,
az új Ptk. egyik kodifikátora. A könyv a magánjogi alapkérdéseket tudományos
igényességgel fejti ki, kezdve onnan, hogy hogyan alakult ki, és mit értünk magánjog alatt, hogyan határoljuk el a közjogtól, egészen a magánjogi alapelvekig,
normatanig és jogalkalmazásig. A könyv párhuzamosan tekinti át, elemzi és értelmezi a magyar és európai jogot, ekként a címén túlmutató tartalommal bír. (F. É.)
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◘ Ember és tulajdon
	Lenkovics Barnabás
	Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 400. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9950 88 7
• A szerző egyetemi oktató, alkotmánybíró, kutatási területe a dologi jog, különösen a tulajdonjog. A kötet az 1983 és 2012 közötti időszakban általa írt, javarészt
korábban már publikált, hasonló tárgyú írások válogatása. A tanulmányok az ún.
szocialista vállalkozási formák időszakától kezdve a 2008-as gazdasági világválság mai kifejlődéséig mintegy három évtizedet fognak át. A tulajdoni rend változásai ezen a történeti íven követhetők nyomon, míg a kötetet záró tanulmányok a
fenntarthatóság irányába vezető utat keresik. (K. G. M.)
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◘ Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében
	Máté Viktor–Sajben Tamás
	Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest, 2013
(Sorozat: Közjegyzői Füzetek Studia Notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635; 11.)
	Kézikönyv. Terjedelem: 437. Bibliográfia: 427–437. ISBN 978 963 89790 4 9
•	Máté Viktor budapesti közjegyző, Sajben Tamás a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara brüsszeli irodájának vezetője. A könyv első részében részletesen taglalja
az okiratok nemzetközi megfeleltetésének szabályait. Az alapvető fogalmakat és
elhatárolási kérdéseket példákkal, táblázatokkal és iratmintákkal világítja meg.
Részleteiben tárgyalja a bilaterális és multilaterális megállapodásokat, hiteles
fordításokat és egyes okiratokat (például személyazonosító okmányok). A kötet
második része országonként veszi sorra a közjegyzőség alapvető szabályait, az
okiratok típusait, a közvetlen végrehajthatóság kérdéseit. A könnyebb használatot
minden fejezet végén „gyorstáblázat” segíti. A kézikönyv hasznos, könnyen kezelhető segédlet az egyes okiratok külföldön történő felhasználásához. (S. I.)
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◘ Dologi jog
	Menyhárd Attila
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494)
	Második, javított kiadás. ELTE Eötvös, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 449. Bibliográfia: 425–439. ISBN 978 963 312 030 9
• A szerző egyetemi oktató. A kötet a dologi jog témakörét dolgozza fel komplex
jelleggel, tárgyalja a téma szerződési jogi, társasági jogi, öröklési jogi és alapelvi
összefüggéseit is. Választ kíván nyújtani a tárgykör elméleti és gyakorlati kérdéseire egyaránt. A modern kor által felvetett problémákra is reagál, elemezve
a hatályos szabályozás és jogalkalmazás hiányosságait, gyenge pontjait. Ezen
túlmenően az egyes vizsgált jogintézmények jogpolitikai, történeti, kritikai vonatkozásait is megjeleníti. A munka közérthető, tanulható szövegével kellő áttekintést ad a joghallgatóknak és az elméleti kérdésekben részletesebben elmélyülni
kívánók számára is. (T. E.)
◘ A tévedés a szerződések körében
	Menyhárt Ádám
(Sorozat: Opus Magistrale Könyvek, ISSN 1789-7904; 1.)
	Universitas-Győr, Győr, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 189. Bibliográfia: 181–189. ISBN 978 615 5298 14 1
• A szerző ügyvéd, a Széchenyi István Egyetem oktatója. A mű a szerző azonos
című doktori dolgozatán alapul. A kötet a tévedés jogintézményét mutatja be a
római jogi gyökerektől kezdődően napjainkig. A vonatkozó német, svájci és a magyar (magánjogi) szabályozás, illetve gyakorlat mellett a tévedésnek a magyar
jogtudomány által kimunkált fogalma és kategóriái is tárgyalásra kerülnek. Az
utolsó fejezet összefoglalja a szerző tudományos kutatásának eredményeit, és
átfogó következtetéseket von le a szerződéses tévedés témáját illetően. (K. J. M.)
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◘ Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz
	Nagy Adrienn
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 305. Bibliográfia 285–297. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 258 186 6
• A szerző egyetemi oktató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári
Eljárásjogi Tanszékén. „Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából” címmel írt PhD-disszertációját 2010 novemberében védte meg. Jelen
munka a disszertáció témájának folytatása, melyben a szerző egyéni szemlélettel
közelít a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokhoz. A fizetésképtelenségi
eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet szabályait, azok alkalmazásának kérdéseit négy megközelítésből (az adós, a hitelező, a felszámoló, és az eljáró tagállami bíróság szempontjából) vizsgálja. Ezáltal négy célközönséget szólít meg, és
ad választ az egyes csoportok számára a rendelet szabályainak alkalmazhatóságára, a felvetődő problémás kérdésekre, kitérve a rendelkezésre álló tagállami és
uniós gyakorlatra. (M. J.)
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◘ Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések
	Orosz Árpád
(Sorozat: Bírói Gyakorlat Füzetek, ISSN 2063-725X; 8.)
	Opten, Budapest, 2013
	Döntvénytár/Kézikönyv. Terjedelem: 205. Bibliográfia nincs.
ISBN 978 615 5122 12 5
• A szerző kúriai bíró, tanácselnök. A bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozására, összefoglalására
vállalkozik a sorozat, amelynek jelen kiadványa a tartási, életjáradéki és öröklési
szerződések anyagát dolgozza fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak
szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit. A könyv külön érdekessége,
hogy nemcsak döntvénytárakban közzétett, hanem ott meg nem jelent, de a szerző szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is ismertet. (K. G. M.)
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◘ Polgári eljárásjog I.: A polgári per általános szabályai
	Osztovits András (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 380. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 209 2
• A szerzők valamennyien magyarországi jogi oktatást folytató egyetemek tanszék
vezető oktatói. A tankönyv négy egyetem közös munkája, amely két kötetben nyer
te el végleges formáját, annak érdekében, hogy elsődlegesen a joghallgatóknak
nyújtson segítséget tanulmányaik során. Első kötete a polgári eljárásjog alapjait,
intézményeit kívánja bemutatni az elsőfokú tárgyaláson keresztül, különös hangsúlyt fektetve a bizonyítás kérdésköreire. Szerkezetileg a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény szakaszait követi. A könyv érdeme, hogy minden fejezeten belül az oda vonatkozó bírósági esetjogot is ismerteti az olvasóval, különösen a bírósági határozatok, polgári kollégiumi állásfoglalások segítségével. Az
Alkotmánybíróság határozatainak ismertetését sem mellőzik a szerzők a vonatkozó részeknél, illetőleg jogtörténeti visszatekintésekkel adnak teljesebb képet a
polgári eljárásjogról. (F. Á.)
◘ A végrehajtó és az adós, a bírósági végrehajtás gyakorlati ütközőpontjai [A végrehajtó és az adós, a bírósági végrehajtás a gyakorlatban]
Pataki János István
Ad Librum, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 222. Bibliográfia: 215–217. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5110 62 7
• A szerző a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2014. évben írta meg PhD-értekezését. Kötetében a bírósági végrehajtás során felmerülő
gyakorlati kérdéseket taglalja. Áttekinti a végrehajtási eljárás történeti alakulását
a római jogtól egészen napjainkig. Részletesen kitér a végrehajtási cselekmények
egyes sarkalatos problémáira, mint például a kézbesítés, a helyszíni eljárás vagy
a jogutódlás megállapításának szabályaira. A szerző külön taglalja a bírósági vég-
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rehajtási eljárás foganatosításának két nagy csoportját, az ingó- és ingatlan-végrehajtást. A kötet bemutatja a felek (végrehajtást kérő és adós) által igénybe vehető
egyes jogorvoslati lehetőségeket. A hétköznapokban hasznos lehet a gyakorló
jogászok, elsősorban az önálló bírósági végrehajtók, közjegyzők, ügyvédek számára. (M. T.)
◘ Fekete László, a tudós közjegyző
	Rokolya Gábor
	Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 248. Bibliográfia: 239–248. ISBN 978 963 89790 0 1
• A szerző közjegyző, a kötet a polgári közjegyzőség történetéről szóló munkái közé
tartozik. Fekete László királyi közjegyző életét, munkásságát dolgozza fel, érintve
a család történetét, polgári életmódhoz való viszonyát, tudományos munkásságát,
de gyakorlatiasan elemzi gazdálkodását is. Kitér Fekete nagy jelentőségű, már
a polgári közjegyzőség megszűnését követően, a kommunista diktatúra éveiben
írott, „Ars Notarialis” című monográfiájára. Hasznos lehet a közjegyzőség mint hivatásrend története, fontosabb képviselői iránt érdeklődők számára. Küllemében
is kifejezetten igényes, olvasmányos munka. (S. I.)

◘ Korlátolt felelősségű társaság: a társasági formák nemzetközi versenyében: ös�szehasonlító elemzés
	Sárközy Szabolcs
	NKE, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 171. Bibliográfia: 160–171. ISBN 978 915 5344 48 0
• A szerző egyetemi oktató. Jelen alkotásában kismonográfia igényével feldolgozza
a kft. jogintézményének keletkezését és elterjedését Európában. A nemzetközi
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◘ Mediáció – Közvetítői eljárások
Sáriné Simkó Ágnes (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 516. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 183 5
• A szerzők a közvetítés egyes területein elismert elméleti és gyakorlati szakemberek. A könyv átfogó módon tárgyalja az alternatív vitarendezés alapkérdéseit.
Külön alfejezet foglalkozik a bírósági közvetítés intézményével, annak Magyarországi kialakulásával, és a mediáció lehetőségeivel az államigazgatás területén.
Feldolgozza a hazánkban létező valamennyi mediációs eljárást, így a büntetőeljárásban érvényesülő formalizáltabb eljárást, valamint a családjog, az egészségügy, a fogyasztóvédelem területén, illetve a gazdasági szereplők között, ahol
az eljárás szabályozása kevésbé formális. Részletesen tárgyalja a munkaügyi
mediáció kialakulását, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat szervezeti
és működési kérdéseit, valamint a munkaügyi mediáció speciális területeit, az új
Munka törvénykönyve fényében. Végül bemutatja az oktatásban működő konfliktuskezelési eljárásokat. Hasznos kiegészítő online tartalmakat és támogatást
találhatunk a könyvhöz kapcsolódó weboldalon. (Ny. A.)
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összehasonlító jogi elemzés kiemelt figyelmet fordít a volt szocialista országok
társasági jogára. A mű részletesen foglalkozik a korlátolt felelősségű társaság
magyar intézménytörténetével is, ideértve az új Polgári törvénykönyv vonatkozó szabályozásának feldolgozását. Jelen könyv egyszerre gazdagítja a társasági
jogi elméleti és gyakorlati szakirodalmat. (B. L.)
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◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata II/VI.: A jogi személy
Sárközy Tamás (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 442. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 190 3
• A kötet szerkesztője egyetemi tanár, a Ptk. Kodifikációs Bizottság tagja, míg a
szerzők a Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok. A kötet egy hiánypótló jellegű új
rész, a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok bemutatásával
kezdődik, majd ezt követően az egyes jogi személyekre alkalmazandó, a régi Ptk.
szabályainál sokkal részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló törvény (a betéti társaságra, közkereseti társaságra,
korlátolt felelősségű társaságra és részvénytársaságra vonatkozóan jelentősen
megváltozott tartalommal) teljes egészében beépült az új Ptk.-ba, így a kötet az
ezekre vonatkozó szabályokat is részletesen ismerteti. (K. J. M.)
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◘ Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban – társasági, egyesületi és alapítványi jog a
Ptk. Harmadik Könyve alapján
	Sárközy Tamás
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv. Terjedelem: 250. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 199 6
• A szerző az MTA doktora, egyetemi tanár. Jelen könyvében az új Ptk. Harmadik Könyvét gazdasági jogi felfogásban dolgozza fel, ezért nem mindig követi a
Ptk., valamint a polgári jogi tankönyvek hagyományosnak tekintett felépítését.
A könyv három részben tárgyalja a jogi személyek új szabályozását. Az első rész
foglalja magába a dogmatikai alapokat, valamint valamennyi jogi személyre vonatkozó közös szabályanyagot. A második rész elsősorban a gazdasági társaságokra vonatkozó speciális joganyagot ismerteti, míg a harmadik részt a nonprofit
szervezetek joga dominálja. A könyv elsősorban a közgazdász és mérnök mester
szakos képzésben részt vevő hallgatókat célozza meg, azonban haszonnal forgathatja mindenki, aki a szervezetek jogállásába nem kommentár jelleggel kíván
betekinteni. (B. L.)
◘ A közhasznú szervezetek joga
	Sipos László
(Sorozat: Egészségügyi Kari Jegyzetek; 19.)
	Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 164. Bibliográfia: 154–157. ISBN 978 963 318 393 9
• A szerző ügyész, a Debreceni Egyetem oktatója. A jegyzet tárgyalja egyrészt a
civil szféra alapfogalmait, a civil szektor kialakulását és fejlődését, másrészt a
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közhasznú szervezetek tételes jogával foglalkozik. Bemutatja az egyesületek és
az alapítványok új Ptk.-beli szabályozását, valamint áttekinti a közhasznú szervezetek létrejöttére, működésére, annak felügyeletére és megszűnésére vonatkozó
szabályokat. A jegyzet elsődlegesen a DE Egészségügyi Kar hallgatói számára
készült. (K. J. M.)
◘ Nemzetközi magánjog: jogszabály- és jogesetgyűjtemény
Szabó Sarolta (főszerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Pázmány Press, Budapest, 2013
	Tansegédlet. Terjedelem: 424. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 308 113 6
• A kötet célja, hogy a napjainkra nagymértékben megnövekedett terjedelmű nemzetközi magánjogi joganyagot áttekinthetővé tegye mind a joghallgatók, mind a
gyakorló jogászok számára, mivel a joggyakorlatban is egyre jelentősebb szerepet kapnak a nemzetközi magánjogi vonatkozású ügyek. A munka foglalkozik az
alkalmazandó joggal, a joghatósági kérdésekkel, az elismeréssel és végrehajtással kapcsolatos joganyaggal és esetekkel egyaránt, a bemutatott anyagot három
fő részre bontva: az EU jogalkotási hatásköréhez kapcsolódó jogszabályok, az
EU nemzetközi magánjogi jogalkotása és az Európai Bíróság gyakorlata, a magyar nemzetközi magánjogi jogforrás és bírói gyakorlata. A tételes joganyag és
a jogesetgyűjtemény feladatokkal, kérdésekkel egészül ki, mely a kötet oktatási
jellegét erősíti, de az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ismertetett ítéletei inkább a gyakorló jogászokat célozzák. (T. E.)

◘ Egymásra utaltan
	Székely Katalin
Illia & Co., Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 216. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 9769 76 2
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◘ A magyar szerződési jog gazdasági elemzése
	Szalai Ákos
L’Harmattan, Budapest, 2013
Szakkönyv. Terjedelem: 617. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 236 716 3
• A szerző közgazdász, egyetemi oktató, szakterülete a joggazdaságtan, jelen művében is a szerződések joggazdaságtani elemzésével foglalkozik. Arra vállalkozik, hogy ezzel a módszertannal bemutassa az egyes jogintézmények társadalmi
hatásait. A kötet igyekszik a jogintézmények közötti kölcsönhatásokat is bemutatni, de nem minden részletre kiterjedően: alapjában a szerződési jog általános
elveivel foglalkozik. A kötet szerkezete eltér a szerződési jog szokásos felépítésétől, a logikája a joggazdaságtan kérdéseit, illetve nézőpontját követi, ugyanakkor arra törekszik, hogy a közgazdaságtanban nem túl jártas olvasók is követni
tudják. (K. G. M.)
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• A szerző nyugalmazott bíró, aki a korábbi Fővárosi Bíróságon – gazdasági ügyszakban – kötelmi jogi pereket tárgyalt. A mű középpontjában a szerződés teljesítése során bekövetkező nehézségek állnak. Ha a szerződéskötést követően
megváltoztak a körülmények, előfordulhat, hogy a partnerek szeretnék valamilyen
békés megoldással megmenteni az ügyletet, vagy akár szeretnének megszabadulni a kötelezettségeiktől. A könyv a nemzetközi kereskedelemben az ilyen esetekre használatos, elsősorban magyar és amerikai jogi megoldásokat ismerteti,
de emellett általános gazdasági, társadalmi, történeti háttérismertetést is nyújt.
(K. G. M.)
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◘ A szerződés létrehozásának alapkérdései
	Török Éva
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Monográfia. Terjedelem: 212. Bibliográfia: 184–211. ISBN 978 963 258 201 6
• A szerző egyetemi oktató, a könyv 2013-ban megvédett PhD-értekezésén alapul.
A szerző célja, hogy a szerződési jog egyik – eddig a szakirodalom által kevéssé feldolgozott – szerződéses létszakának, a szerződés megkötésének aktuális
kérdéseit válaszolja meg, és helyezze új megvilágításba. A dogmatikai alapvetést
követően megvizsgálja a szerződés létrejöttének feltételeit az egyes európai jogrendszerekben és az Európai Unióban, majd sorra veszi a szerződés megkötésére
vonatkozó klasszikus szabályokat. A mű részletesen kitér a speciális szerződéslétrehozási módokra, az egyes szerződéstípusokban és atipikus szerződésekben
is. A munka egyaránt alkalmaz történeti, leíró, összehasonlító, nyelvtani és logikai
módszereket, ugyanakkor megjelenik benne a gyakorlatias megközelítés is. (B. L.)

236

◘ A polgári nemperes eljárások joga
	Varga István (szerk.)
	Második, átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Tankönyvek, 2060-6494; 2.)
	Tankönyv. Terjedelem: 1093. Bibliográfia az egyes fejezetek elején.
ISBN 978 963 312 152 8
• A szerzők az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékének
egyetemi oktatói, illetve gyakorló jogászok. A könyv első kiadása óta közkedvelt a
joghallgatók, valamint a gyakorlatban praktizáló jogászok körében is. Az első kiadás átdolgozásra szorult az időközben feldolgozott bírósági gyakorlat miatt, valamint a jogszabályi változások következtében. A mű a fogalmi meghatározások
után a bírósági végrehajtással ismerteti meg az olvasót, majd cégeljárásokkal,
közjegyzői nemperes eljárásokkal, illetve egyéb fontos nemperes eljárásokkal.
A szerzők az egész tankönyv tekintetében kiváló érzékkel kapcsolják össze az
elméleti kérdéseket az ítélkezési gyakorlattal. (F. Á.)
◘ Codificatio Processualis Civilis Studia in honorem Németh János II.
	Varga István (szerk.)
	ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 539. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 312 176 4
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• A kötet szerkesztője és szerzői valamennyien Németh János tanítványai, hazai
és külföldi professzor kollégái, akik 10 éve már egy tanulmánykötettel köszöntötték az ünnepeltet 70. születésnapja alkalmából. Jelen kötetben a Polgári Perjogi
Kodifikációs Főbizottság és Szerkesztőbizottság elnöki tisztét betöltő 80 éves Németh Jánost köszöntik a szerzők munkáikkal, melyek témaköre a polgári perjogi
kodifikáció egyes kiemelkedő területeihez igazodik. Így a szerzők – a teljesség
igénye nélkül – a kereset nyilvánvaló megalapozatlansága, a kötelező jogi képviselet, az alkotmányjogi panasz eljárásjogi kérdéseit mutatják be a kötetben, de
emellett a nemzetközi, európai uniós hatások létét és fontosságát, tengerentúli
intézményekkel is megismertetnek bennünket. A szerzők nem titkolt célja, hogy
az egyes témakörökön belül rámutassanak a kodifikáció során figyelembe vehető
szabályozási irányokra, példákra és tapasztalatokra. (M. J.)

◘ A gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek felelőssége
	Vezekényi Ursula
(Sorozat: Saldo Szakkönyvsorozat, ISSN 2062-8218)
Saldo, Budapest, 2013
	Kézikönyv. Terjedelem: 120. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 638 451 7
• A szerző a Kúria bírája, jelen művében a gazdasági társaságok tagjainak és vezető tisztségviselőinek felelősségét mutatja be, mind a társaság, mind a hitelezők
irányában. Hangsúlyt fektet a társaság jogutód nélküli megszűnésekor előálló
felelősségi viszonyokra is. A könyv a hatályos szabályozás bemutatása mellett
figyelemmel van a kialakult bírói gyakorlatra is, ekként elsősorban a gyakorlati
szakemberek számára lehet hasznos. (B. L.)
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◘ Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége = The Role of Prosecutors Outside
the Criminal Law Field
	Varga Zs. András–Pintér Zsuzsanna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Könyvei, ISSN 2061-7240)
Pázmány Press, Budapest, 2013
	Tanulmánykötet. Terjedelem: 198. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 099 3
• A kötet angol és magyar nyelvű tanulmányokat tartalmaz az ügyészség büntetőjogon kívül ellátott feladatainak témája köré rendezve. A tanulmányok a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Doktori Iskolája és a
karon működő Ereky István Kutatócsoport által szervezett konferencián elhangzott előadások írásos változatai. Az írások egy része történeti, más részük nemzetközi szempontok, ismét más részük a magyar jogalkotási környezet oldaláról
vizsgálják a témát. Hangsúlyos szerepet kap az ügyészi szerep alakulása, változásai a közjogi változások tükrében, az ügyész amicus curiae szerepének jellegzetességei. Helyet kapott a kötetben az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által
elfogadott ajánlás magyar szövege is, mely ajánlás a büntetőjogon kívüli ügyészi
tevékenység közös alapelveit tartalmazza. A munka az interneten is elérhető a
PPKE honlapján. (T. E.)
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◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata I/VI.: Bevezető és záró rendelkezések; Az
ember mint jogalany; Öröklési jog
Wellmann György (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 278. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 189 7
• A kötet szerkesztője a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a szerzők a Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok. A kötet bemutatja az új Ptk. célját, az alapelveket
és az értelmező rendelkezéseket, amit az emberre mint jogalanyra vonatkozóan
a jogképesség és cselekvőképesség, a gondnokság alá helyezés, a támogatott
döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat magyarázata követ. A szabályozásból
kiemelendő a sérelemdíj intézményének bevezetése. A kötet tartalmazza továbbá
az új Ptk. öröklési jogi könyvének magyarázatát, kiemelve a végintézkedés, a törvényes öröklés és a kötelesrész szabályait. (K. J. M.)
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◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata IV/VI.: dologi jog
Wellmann György (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 263. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 192 7
• A kötet szerkesztője a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a szerzők a Kúria
bírái, kodifikátorok és jogtudósok. A kommentár a 2013. évi V. törvény (új Ptk.)
közlönyállapota szerinti dologi jogi (ötödik könyv) rendelkezéseit magyarázza.
A kiadvány az új Ptk. felépítését követi: a birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli
birtoklás szabályozását követően a tulajdonjog szabályait mutatja be (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház). Az új Ptk. az ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény anyagi jogi rendelkezéseit is átvette, így ezek is bemutatásra kerülnek. (K. G. M.)
◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata V/VI.: Kötelmi jog – első és második rész
Wellmann György (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 376. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 193 4
• A kötet szerkesztője a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a szerzők a Kúria
bírái, kodifikátorok és jogtudósok. A kommentársorozat két kötetben mutatja be
az új Ptk. kötelmi jogi szabályait. Jelen első kötetben a kötelmek közös szabályai
nak, a szerződések általános rendelkezéseinek új Ptk.-beli szabályait értelmezik
a szerzők, különös figyelmet szentelve a megváltozott szabályoknak (pl. a szerződésszegés megújult rendszerének), valamint az olyan új jogintézményeknek, mint
a szerződésátruházás. (B. L.)
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◘ Polgári jog: az új Ptk. magyarázata VI/VI.: Kötelmi jog – harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész
Wellmann György (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Kommentár. Terjedelem: 567. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 194 1

A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 1. rész

• A kötet szerkesztője a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a szerzők a Kúria
bírái, kodifikátorok és jogtudósok. A kommentársorozat két kötetben mutatja be az
új Ptk. kötelmi jogi szabályait. Jelen második kötetben az egyes szerződések, a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség, az értékpapírok, valamint az
egyéb kötelemkeletkeztető tények szabályai kerülnek ismertetésre a gyakorlati
igényeknek és tapasztalatoknak megfelelően. (B. L.)
◘ Polgári eljárásjog II.: Perorvoslatok, Különleges eljárások, Egyes nemperes eljárások
Wopera Zsuzsa (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2013
	Tankönyv, Terjedelem: 312. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 258 198 9
• A szerzők különböző hazai egyetemek polgári eljárásjogász oktatói. A mű a négy
egyetem által készített tankönyv második kötete. Az elsőfokú tárgyalás lezárását
követően mutatja be az olvasónak a perorvoslatok rendszerét, mind a rendes és
a rendkívüli perorvoslatokat, illetőleg megemlítve az alkotmányjogi panasz intézményét is. A mű kitér továbbá a különleges eljárásokra, illetve az egyes nemperes
eljárásokra. Az első kötethez hasonlóan szintén tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódó bírósági gyakorlatot, illetőleg az alkotmánybírósági határozatokat. A jogtörténeti kitekintés mellett a nemzetközi megoldások bemutatása is
fellelhető a kötetben. (F. Á.)
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