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A 2017-ben 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.
Folyóiratunk a továbbiakban évente négy lapszámmal jelenik meg, ennek megfelelően az annotációkat két részletben, a második és a negyedik számban közöljük.
A mostani számban a 2017-ben megjelent könyvek első részét dolgozzuk fel. Annak
megfelelően, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) csak a 120 oldal
terjedelmet elérő munkákat kezeli önálló kiadványként, az ettől jelentősen elmaradó
(90 oldal alatti) kiadványokat nem annotáljuk. A bemutatás jogterületenként történik,
a jogterületek elnevezésének, az egyes jogterületeken belül pedig a szerzők (szerkesztők) nevének ábécérendjében következik.
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.
A leírások elkészítése során általában a szerzők, kiadók által készített fülszövegeket, ajánlásokat, illetve a kötetekről készült recenziókat is igyekszünk 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 munkánkra vonatkozóan szerkesztőségünkhöz beérkezik. Szívesen fogadjuk azt is, ha
a szerzők figyelmünkbe ajánlják saját könyvüket.
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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 (recenziószintű bemutatást nem végzünk). 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. A műfaj sajátosságaiból következően az annotáció nem
tekinthető az adott műre történő szakirodalmi hivatkozásnak.
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: Ábrók Kamilla (Á. K.) joghallgató, Balogh Sándor (B. S.) PhD-hallgató, Barta Attila (B. A.) egyetemi adjunktus, Bihari Erika (B. E.)
PhD-hallgató, Bordás Péter (B. P.) egyetemi adjunktus, Falusi Bernadett (F. B.) PhDhallgató, Fodor László (F. L.) egyetemi tanár, Gönczi Barbara (G. B.) joghallgató,
Hegedüs Rebeka (H. R.) joghallgató, Juhász György (J. Gy.) PhD-hallgató, Kanyuk
Petra Ágnes (K. P. Á.) PhD-hallgató, Kazsamér Katalin Enikő (K. K. E.) bírósági fogalmazó, Muhar Eszter (M. E.) joghallgató, Simon Alexa (S. A.) joghallgató, Zsiros
Bettina (Zs. B.) PhD-hallgató.
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK
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◘ Szabálysértési jog
BALLA Lajos–HARANGOZÓ Attila–MÓRÉ Sándor
(Sorozat: Jogi szakvizsga könyvek)
Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 138. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 413 134 2
• A szerzők Balla Lajos és Harangozó Attila ítélőtáblai elnökök, egyetemi oktatók,
Móré Sándor a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. A kötet a jogi szakvizsga könyvek sorozatának részét képezi, így annak megalkotása során az Igazságügyi Minisztérium által közreadott jogi szakvizsga tételsor vezérfonalként szolgált. Az egyes témakörök megírása során a szerzők a joganyagon túl feldolgozták
a vonatkozó bírói gyakorlatot is, a kiadvány ezáltal egyrészt megfelelő felkészülési segédletként használható a jogi szakvizsgát teljesíteni kívánók számára, másrészt segítséget nyújthat a jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémák megoldásában. (J. Gy.)
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◘ A bűnökről és a büntetésekről
BECCARIA, Cesare
(Sorozat: Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320; 5.)
Harmadik kiadás. Attraktor, Máriabesnyő, 2017
Monográfia. Terjedelem: 111. Bibliográfia: 94–100. ISBN 978 615 525715 5
• A szerző olasz jogász, jogtudós, a felvilágosodás korszakának jelentős alakja.
Legjelentősebb művét, A bűnökről és a büntetésekről (Dei delitti e delle pene)
című értekezését 1774-ben publikálta, a művet most harmadik alkalommal adják
ki Madarász Imre fordításában. A szerző nevéhez és e könyvéhez köthető a felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése a büntető jogtudományi gondolkodásban. Beccaria büntetőjog elméletének központjában a természetjog irányzata
és a társadalmi szerződés elméletek állnak, ezek szolgáltatnak kritikai hátteret
a korszak büntető igazságszolgáltatásának erkölcsi alapjaival és visszásságaival
szemben. A műben számos olyan elvet fogalmaz meg a szerző, amely jelenkorunk büntetőjogában is irányadó, úgymint a tettfelelősség, a humanitás vagy az
arányosság elve. A bűnökről és büntetésekről a modern büntetőjogi diszciplína
alapjait fektette le. (K. M.)
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◘ Büntetőjog I.: Általános rész
BELOVICS Ervin
HVG-ORAC, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 665. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 347 1
• A szerző a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A tankönyv a büntető anyagi jog
általános részének enciklopédikus feldolgozását nyújtja. A történeti és fogalmi
alapvetésektől kiinduló kiadvány széles körű ismeretekkel szolgál többek között
az anyagi büntetőjog tudományterületi elhelyezkedéséről, dogmatikai rendszeréről, továbbá a bűncselekmény- és jogkövetkezménytan köréből egyaránt. A szerző az elméleti tudásanyagot kiegészítendő, a vonatkozó bírói gyakorlat, illetve
a Kúria által hozott jogegységi határozatok és a büntető kollégiumi vélemények
elemzésére is vállalkozik. (B. S.)
◘ Büntető eljárásjog: az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény tankönyve
BELOVICS Ervin–TÓTH Mihály
Harmadik, aktualizált kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 639. Bibliográfia: 637–639. ISBN 978 963 258 351 8
• Belovics Ervin a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, egyetemi tanár, Tóth Mihály az MTA doktora, egyetemi tanár. A szerzők a büntetőeljárás-jogi törvény kodifikációját előkészítő Tanácsadó Testület tagjai. A magyar büntetőeljárás történeti
áttekintését követően a kiadvány alapvetően nem szakad el a büntetőeljárás szabályozásának megszokott – a 2017. évi XC. törvény által is követett – rendjétől.
Ennek megfelelően a büntetőeljárás ún. statikus részét alkotó szabályokat – mint
például az alapvető rendelkezések, a büntetőeljárás szervezetrendszere, az alanyok jogai és kötelezettségei – követően ismerteti és értelmezi az eljárás dinamikus részére vonatkozó előírásokat, majd az általánostól eltérő rendelkezéseket.
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A tankönyv elsősorban oktatási célokat szolgál, a tananyag könnyebb megértését
táblázatok, ábrák segítik. (Zs. B.)
◘ A szabálysértési törvény magyarázata: kommentár gyakorlati példákkal
BISZTRICZKI László–KÁNTÁS Péter
Harmadik, átdolgozott, hatályosított kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2017
Kommentár. Terjedelem: 920. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 258 331 0
• A szerzők egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek, akik az alig több mint öt,
éves szabálysértési joganyag immár harmadik magyarázatát bocsátják útjára,
figyelemmel arra, hogy a legutóbbi három évben is számos módosításra került
sor. A szerzők a korábbi két változathoz képest nagyobb arányban hivatkoznak a
legújabb bírói gyakorlatra, a hazai közigazgatási jog irodalmára, az ombudsmani
állásfoglalásokra, valamint esetenként hírek világából választanak értelmezésre
szoruló jogesetet. A szerzők szükségesnek tartották hibás döntések bemutatását is annak érdekében, hogy a joghézagokat bemutassák, és azokra a jogelvek
vagy gyakorlati lehetőségek alapján megoldást kínáljanak. A kommentár krédója
azonban változatlan a korábbiakhoz képest: az „első vonalban” dolgozó jogalkalmazók munkáját szeretné segíteni gazdag esetbemutatással, értelmezéssel, nem
elhallgatva a tételes jogi szabályozás diszfunkcióit, és kitérve a bagatell-büntetőjog világát már a születésétől átszövő jogelméleti dilemmákra. A mű második
kiadásához a Pro Futuro 2016/1. számában közöltünk leírást. (K. P. Á.)

◘ A hivatalos személyek által elkövetett bántalmazások nyomozása Európában. Hét
országban végzett kutatás alapján készült összehasonlító elemzés
BLACKSTOCK, Jodie–DÉCARPES, Pascal–GORMALLY, Brian–KÁDÁR András–
KUKOVA, Slavka–LAMBERT, Manuel–SEPSI-KEYHA Emese–SLÁDEKOVÁ, Stanislava–
TÓTH Balázs
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2017
Kutatási jelentés. Terjedelem: 164. Bibliográfia: 10–17. és a lábjegyzetekben.
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◘ Magyar büntetőjog: Általános rész
BLASKÓ Béla
Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás. Rejtjel, Budapest–Debrecen, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 699. Bibliográfia: 693–700. ISBN 978 963 7255 99 1
• A szerző nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Debreceni Egyetem oktatója. A tankönyv a korábbi, 2016. évi
hatodik kiadás hatályosított átdolgozása. A tankönyv a magyar anyagi büntetőjog
általános részét ismerteti a klasszikus felosztás alapján, így részletesen bemutatja a büntetőjog kialakulásának és fejlődésének történetét, érintve a büntetőjogi
felelősség filozófiai alapjait is, majd a dogmatikai alapok részletgazdag elemzésével, és a jogszabályi rendelkezések szemléltetésével foglalkozik. A mű nem szakít
a korábbi kiadványokból már ismert nemzetközi büntetőjogi vonatkozások ismertetésével sem, így e fejezetet jelen kiadvány is tartalmazza. A könyv hasznos segítséget nyújthat mind a büntetőjogi vizsgákra készülő hallgatók, mind a gyakorló
jogászok számára. (J. Gy.)
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• A összehasonlító tanulmány az Open Society Foundations által támogatott projekt eredményeiről ad számot; szerzőinek sorában a hazai jogászok mellett külföldi gyakorló és elméleti jogászokat is találunk. Tapasztalatok szerint, bár a hivatalos személyek által elkövetett bántalmazást a nemzetközi egyezmények tiltják, az
európai államok gyakorlatában továbbra sem csökken a hivatalos személy elkövetőkhöz kötődő embertelen bánásmód, a bántalmazások száma. A projekt célja
annak megválaszolása, hogy miként jelenik meg az egyes országokban a kínzás
és a bántalmazás a hivatalos személyek eljárása során. Vizsgálódásaik során
a jogi aspektuson túl az eljárás eredményét befolyásoló egyéb tényezők (például
rendszerszintű vagy intézményes tényezők, bűnüldöző szervek kultúrája) is szerepet kaptak. A kötet hét ország helyzetéről ad átfogó képet, majd ezen eredményeket felhasználva vonja le a következtetéseket. Végezetül a feltárt problémákra
néhány megoldási javaslatot is megfogalmaznak. (S. A.)
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◘ Büntetőjog: Különös rész I.
CZINE Ágnes–DOMOKOS Andrea
(Sorozat: Jogi szakvizsga könyvek)
Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 212. Bibliográfia: 212. ISBN 978 963 413 186 1
• A szerzők a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói. E kötetet az Igazságügyi Minisztérium által közreadott jogi szakvizsga tételsor alapján szerkesztették.
Az egyes témakörök kidolgozása során feldolgozták mind a kapcsolódó joganyagot, mind a bírói gyakorlatot is, így munkájuk megfelelő felkészülési segédletként
használható a jogi szakvizsgát abszolválni kívánók számára, de segíthet eligazodni a különös részi tényállásokat és azokhoz kapcsolódó gyakorlatot mélyebben megismerni kívánóknak is. (J. Gy.)
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◘ Büntető eljárásjog
Czine Ágnes (szerk.)
(Sorozat: Jogi szakvizsga könyvek)
Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 750. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 413 175 5
• A szerzők (Balla Lajos, Belegi József, Czine Ágnes, Dobrocsi Szilvia) részben
gyakorló jogászok, részben egyetemi oktatók. A kötetet – tematikáját tekintve –
az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor alapján állították öszsze, a szakvizsgára való felkészüléshez. A könyv célja, hogy átfogó ismereteket
biztosítson a büntetőeljárás általános szabályairól, a nyomozásról, a vádemelésről, a nemzetközi bűnügyi együttműködésről és a bírósági eljárásról. Igyekszik
választ adni az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is. A könnyen tanulhatóságot segíti a kötet
stílusa, felépítése. (M. E.)
◘ A mediáció aktuális kérdései: német–magyar tanulmánykötet
Csemáné Váradi Erika–Jacsó Judit (szerk.)
Bíbor, Miskolc, 2017
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Tanulmánykötet. Terjedelem: 112. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5536 45 8
• A kötet szerzői között gyakorlati szakembereket, az államigazgatás tisztségviselőit, valamint egyetemi oktatókat is találunk. A mű német–magyar szemüvegen
keresztül mutatja be a mediáció aktuális németországi és hazai tapasztalatait,
amelyhez a Steinbeis–Mediationsforum e. V. és a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Alternatív Konﬂiktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont nyújtottak szakmai támogatást. A tizennégy tanulmány a
mediáció szabályozásainak vizsgálatától kezdve az egyes szektorokban, valamint színtereken jelentkező konﬂiktuskezelési gyakorlatokról, tapasztalatokról ad
számot, miközben az egyes módszerek – mint a Deal-Mediation és a story-telling –
és kérdezési technikák használatába is beavatja az olvasót. (K. P. Á.)
◘ Védői szemmel: tanulmányok és karcolatok a büntető anyagi és eljárásjog tárgyköréből
CSOMÓS Tamás
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 353. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 258 337 2
• A szerző ügyvéd, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke volt. A kötet két fő
egységre bontható, elsőként tanulmányokat, ezt követően pedig „jogi ötperceseket” (a mű hitelességét, életszerűségét növelő karcolatokat) olvashatunk a szerző
tollából. Ahogyan arra a cím is utal, a szerző védői szemmel mutatja be a büntető anyagi és eljárásjog dinamikusan változó szabályanyagának egyes részleteit.
Emellett ugyanakkor a kodifikáció aktív szereplőjeként is bevezetheti az olvasót
az új büntetőeljárási kódex rejtelmeibe. Elsősorban a védői hivatást gyakorlóknak
íródott a kötet, de más jogászi hivatásrendek képviselői számára is hasznos lehet
a hazai jogalkalmazás jellegzetességeiről adott helyzetkép. (S. A.)
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◘ Büntetőjog I.: Általános rész
Domokos Andrea (szerk.)
(Sorozat: Jogi szakvizsga könyvek)
Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 309. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 413 158 8
• A szerzők (Belegi József, Czine Ágnes, Domokos Andrea, Győri György, Kovács
István) gyakorló jogászok, illetve egyetemi oktatók. E mű a korábban hasonló
címmel megjelent kiadvány újbóli, a 2017-ben hatályos büntetőjogi joganyagnak
megfelelően átdolgozott változata. A szerzők az Igazságügyi Minisztérium által
minden évben kiadott, hivatalos szakvizsga-tételsort dolgozták ki, a jogszabályi
bázis lefektetésével kezdődően az egyes témakörök lényegi tartalmára koncentrálva. Az olvasó az egyes részekhez tartozó joggyakorlat leírását a főszövegbe
illesztve találja meg. Az egyes fejezetek végén ellenőrző kérdések segítik a hatékonyabb felkészülést. (B. S.)
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◘ A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi megítélése
Domokos Andrea (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 20634757; 16.)
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017
Kutatási jelentés. Terjedelem: 146. Bibliográfia: 121–146. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 75 1
• Az interneten (a KRE honlapján) is elérhető kötet szerkesztője és az alapul
szolgáló kutatás vezetője a Károli Gáspár Református Egyetemen a Bűnügyi
Tudományok Intézetének tanára. A három fős kutatócsoport a családon belüli
erőszak elleni fellépés módozatait vizsgálva annak igyekezett utánajárni, hogy a
magyar gyakorlat megfelel-e a nemzetközi szabályozás kívánalmainak. Foglalkoztak az elkövetők és az áldozatok kriminológiai jellegzetességeivel, áttekintették
a külföldi elméleteket és a jelenséggel szembeni fellépés során alkalmazott gyakorlatokat, ismertették a hazai kutatásokat, feldolgozták a nemzetközi jogi hátteret,
a hazai jogi szabályozást, jogeseteket. A munka egyik legfontosabb megállapítása
a családon belüli erőszak folyamat-jellege, ciklikussága, vissza-visszatérő volta.
Határozott álláspontjuk szerint a szükséges lépésekről, teendőkről, módszerekről
a politikai, társadalmi, szakmai vita valamennyi résztvevőjének folyamatosan
együttműködve kell egyeztetnie. (K. P. Á.)
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◘ A költségvetés büntetőjogi védelme
Domokos Andrea (szerk.)
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2017
Konferencia-kiadvány. Terjedelem: 111. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 18 8
• Az interneten (a KRE honlapján) is elérhető kötet a 2016. november 18-án, Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében „A költségvetés
büntetőjogi védelme” című konferencián elhangzott előadásokat foglalja össze.
A szerzők közt gyakorló jogász, kutató, adószakértő, pénzügyőr dandártábornok
egyaránt szerepel. A szerkesztett prezentációk a költségvetést károsító csalárd
magatartások kapcsán felmerülő adójogi és büntetőjogi kérdésekre adnak választ,
valamint egyes szerzők, nemzetközi kitekintésként, a németországi szabályok
elemzésén túl, annak hazai integrálását is szorgalmazzák. (J. Gy.)
◘ A vállalkozói felelősség büntetőjogi vonatkozásai
Domokos Andrea (szerk.)
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017
Konferencia-kiadvány. Terjedelem: 124. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 9808 81 2
• A kötet szerzői közt egyetemi tanár, bíró, ügyész, ügyvéd, PhD-hallgató, pénzügyőr
dandártábornok egyaránt szerepel. 2017. május 28-án Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem „A vállalkozói felelősség büntetőjogi vonatkozásai” címen
konferenciát rendezett, amelynek az előadásait e konferencia-kötet foglalja öszsze. Az előadások célja a gazdasági bűnözés bemutatása. Egyes prezentációk
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egészen a jogtörténeti alapokhoz visszanyúltak, ezzel is segítve a folyamatkénti
értelmezést. Ezen túlmenően az előadók részletesen mutatták be az egyes tényállási elemeket, vagy például a „stróman jelenség” büntetőjogi megítélését és a
vállalkozók büntetőjogi felelősségének bizonyítási nehézségeit is. (J. Gy.)
◘ Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén
Elek Balázs (szerk.)
Printart-Press Kft. Debrecen, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 114. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 80663 4 1
• A kötetben szereplő tanulmányok szerzői a DE-ÁJK tanszékvezető egyetemi
tanára, illetve a kar hallgatói. A tanulmánykötet nyolc szerző munkáját foglalja
össze, melyet egy tudományos konferencia előzött meg 2016. június 10-én, a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szervezésében. A szerzők börtöntörténeti,
büntetés-végrehajtási, büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi témakörökben idézik fel a konferencián előadottakat. Ismereteket adnak a fogvatartottak körülményeivel kapcsolatos marasztalásokról, a szabadságvesztés-büntetés céljairól és
hatásairól, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről, bevezetik az olvasót a régmúlt és napjaink börtönkörülményei közé, illetve olvashatunk Mindszenty
József és Bajcsy-Zsilinszky Endre életrajzáról is. (M. E.)

◘ A tudós ügyész: Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára
Finszter Géza–Korinek László–Végh Zsuzsanna (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 231. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 258 326 6
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◘ Fejezetek az európai büntetőjogból
Farkas Ákos (szerk.)
Bíbor, Miskolc, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 300. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 615 5536 46 5
• A szerzők a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói. Jelen tankönyv arra vállalkozik, hogy az európai büntetőjognak az eddig kialakult szerkezeti sajátosságait, joganyagát átfogó elemzésnek vesse alá. Ennek megfelelően
az első rész tisztázza az európai büntetőjog fogalmát, és bemutatja a büntetőjogi
jogharmonizációt hátráltató tényezőket. A második rész a kölcsönös elismerés
elvével foglalkozik, a harmadik rész pedig a jogterület kialakulását inspiráló kérdésről, az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelméről szól. A negyedik rész
egyes kiemelt uniós bűncselekményeket, és büntetőjogot érintő normákat tárgyal,
az ötödik részben az eljárási kérdések kerülnek elemzésre, a hatodik részben pedig a büntetőjogi együttműködést segítő intézményeket ismerhetjük meg. A feldolgozást az európai alapjogvédelem aktuális tendenciáit bemutató rész zárja.
A kötet iránytűként szolgál a számos megoldatlan kérdéssel szembesülő, napjainkban is formálódó és fiatal jogterületen tájékozódni kívánók számára. (K. P. Á.)
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• A kötet szerzői egyetemi oktatók, gyakorló jogászok. A tanulmánykötet az egykori
legfőbb ügyész, tanszékvezető és intézetigazgató 80. születésnapja alkalmából
készült. 20 szerző munkáját összefoglalva büntetőjogi, büntető eljárásjogi, kriminalisztikai témakörökben tiszteleg az ünnepelt előtt. Az előszót követően olvasmányos formában tárul elénk többek között a kábítószer fogyasztás civilizációtörténete, bevezetést kapunk a védői jogokba, a magyar rendvédelmi békefenntartásba. Kriminalisztikai témakörben a személyek azonosításáról olvashatunk,
a büntetőeljárási jog területén pedig többek között ismereteket kapunk a bizonyítási teherről, a pótmagánvádas eljárás új szabályairól. A kötetet a tradícióknak
megfelelően Bócz Endre publikációjának jegyzéke zárja le. (M. E.)
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◘ Bejelentés vagy feljelentés? Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók,
adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az
új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján
GÁL István László
Penta Unió Oktatási Centrum, Budapest, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 136. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN: 978 615 5249 54 9
• A szerző a Pécsi Tudományegyetem oktatója, ügyvéd. 2009 óta több pénzmosással kapcsolatos könyve jelent meg, elsősorban az adótanácsadók, adószakértők,
okleveles adószakértők munkájának megkönnyítése érdekében. Jelen kötet megírását az új, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény 2017. június 26-i hatálybalépése indokolta.
A szerző a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás fogalmi meghatározása
után részletesen elemzi és tudományos igényű magyarázatokkal látja el a törvény
szövegét. (B. B.)
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◘ A magyar büntetőjog általános tanai I.
GELLÉR Balázs–AMBRUS István
ELTE Eötvös, Budapest, 2017
(Sorozat: ELTE Jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494, 16.)
Tankönyv. Terjedelem: 526. Bibliográfia: 493–514. ISBN 978 963 312 273 0
• A szerzők az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói. A tankönyv tartalma teljes egészében átfogja a büntetőjog és a büntető-jogtudomány jogrendszerbeli
betagozódásának és elhelyezkedésének folyamatleírását, a diszciplína történeti
gyökereit, s az anyagi büntetőjog hangsúlyos részterületeinek (bűncselekmény
fogalom, tényállástan, stádiumtan, elkövetői minőségek, jogkövetkezménytan)
részletes feldolgozását. A szerzők az elméleti ismeretanyagba kiválóan helyezik
bele az új Büntető Törvénykönyvhöz kapcsolódó egyéb vonatkozó jogforrási utalásokat (például kúriai elvi döntések, jogegységi határozatok lényegi tartalmát),
továbbá életszerű példákon keresztül mutatják be a joganyagot illusztráló gyakorlati eseteket. A tankönyvben leírtak hasznos segítségként és iránymutatásként
szolgálhatnak a büntetőjog-vizsgára, illetve záróvizsgára készülő egyetemi hallgatók, valamint a gyakorló jogász szakemberek számára egyaránt. (B. S.)
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◘ Büntetőjogi jogeset- és feladattár
Gula József–Sántha Ferenc (szerk.)
Bíbor, Miskolc, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 197. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5536 47 2
• A szerkesztők a Miskolci Egyetem oktatói. A könyv elkészültének legfőbb aktualitását az szolgáltatta, hogy 2012-ben új magyar büntetőkódex született, s annak
nyomán bizonyos tekintetben a bírói gyakorlat is átalakult. A könyv első felében a
2012. évi C. törvény fejezetcímeihez igazodva találunk a szerzők által összegyűjtött, releváns, megoldandó jogeseteket és feladatokat. Ezt követően ugyanabban
a sorrendben megtalálhatóak mindezek megoldásai, bizonyos helyeken rövid indokolással alátámasztva. A kiadvány elsősorban az egyetemi jogászképzésben
résztvevő hallgatók számára nyújthat segítséget, fejlesztve lényeglátásukat, valamint támogatva őket az összetettebb büntetőjogi kérdések megválaszolásában.
(B. S.)
◘ A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései
Hollán Miklós–Barabás A. Tünde (szerk.)
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 383. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 418 012 8
• A szerzők az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézete, valamint az Országos Kriminológiai Intézet munkatársai. A kötet a két intézménynek a negyedik magyar Büntető Törvénykönyv hatálybalépése apropóján,
korábban megtartott konferencia-sorozata bővített dokumentációjaként készült el,
azzal a szándékkal, hogy az új Btk. szövege és elfogadásának hatásai kapcsán
esetlegesen felbukkanó problémákat, eldöntendő kérdéseket vegyen tüzetesebben vizsgálat alá. A könyvben szereplő, neves magyar szakemberek által írt tanulmányok a büntető anyagi jog megannyi témakörének praktikus kérdéseit érintik,
és dolgozzák fel elméleti, illetve gyakorlati alapossággal. (B. S.)
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◘ 7. cikk: a büntetőügyek irataihoz való hozzáférés a nyomozati szakban Magyarországon
KÁDÁR András Kristóf–NOVOSZÁDEK Nóra
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2017
Kutatási jelentés. Terjedelem: 105. Bibliográfia: 101–105. ISBN 978 615 5215 32 5
• A szerzők a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai. Jelen kiadvány az Európai
Unió által támogatott kutatási projekt eredményeiről számol be. Ezen kutatás során arra keresték a választ, hogy vannak-e szabályozási, avagy gyakorlati hiányosságok a büntetőügyek irataihoz való hozzáférés terén. A projekt apropóját
az Emberi Jogok Európai Bíróságának sorozatos, hazánkat marasztaló döntései,
a részben ennek hatására megszülető irányelv, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény, ide kapcsolódó módosításai adták. A jogi szabályozás által kialakított
helyzet és az érvényesülő gyakorlat feltérképezésében bírák és ügyészek is köz-

155

Bibliográfia

reműködtek. Az esetlegesen felmerülő problémákra, hiányosságokra megoldási
javaslatokat is kínálnak a szerzők. A kiadvány angol nyelven is megjelent. (S. A.)
◘ Büntetés-végrehajtási jog
LAJTÁR István–SZŰCS András
Második, átdolgozott kiadás. Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 310. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 413 178 6
• A szerzők egyetemi oktatók, ügyészek, a Jogi Szakvizsga Bizottság tagjai, a kötet
célja pedig a jogi szakvizsgához szükséges ismeretanyag átadása. Logikusan
(esetenként a jogszabályi szerkezettől eltérően) egymásra épülő fejezetek foglalják össze és magyarázzák a törvényi rendelkezéseket; majd az egyes passzusok
végén az elméleti tudnivalók ismertetése mellett – a teljesség igényére tekintettel – a szerzők feldolgozzák a vonatkozó bírói joggyakorlatot és az alkotmánybírósági határozatokat is. A kiadvány kézikönyvként is forgatható. (Zs. B.)
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◘ Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel
NAGY Anita
Bíbor, Miskolc, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 445. Bibliográfia: 401–430. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5536 33 5
• A szerző a Miskolci Egyetem oktatója. A könyv átfogó jelleggel mutatja be a büntetés-végrehajtási jog területét; az alapoktól indulva a hazai jogforrásokon át eljut
az európai gyakorlat bemutatásáig. Az olvasó betekintést nyerhet a büntetésvégrehajtási jog alapkérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti és elvi alapjaiba, valamint a büntetőeljárási
kényszerintézkedések végrehajtásába. A szerző fejezetekbe rendezve ismerteti
az elméleti alapokat, a büntetés-végrehajtási kódex rendelkezéseit, majd áttér
a jogállami kontrollrendszer bemutatására, végezetül pedig kitekintést enged az
európai színtérre is. (S. A.)
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◘ Szexuális erőszak: mítosz és valóság: kutatások a szexuális erőszakról
Parti Katalin (szerk.)
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 237. Bibliográfia a tanulmányok végén és a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 7373 22 0
• A szerzők szociológusok, oktatók és az Országos Kriminológiai Intézet munkatársai. A tanulmánykötet célja a szexuális erőszakot körülvevő mítoszok vizsgálata
szociológiai, történeti, klinikai pszichológiai és kriminológiai szemszögből. A kötet
a jogtudomány számára is hasznos lehet, mivel rávilágít e nagymértékű látenciával
rendelkező bűncselekmények mögött meghúzódó, előítéletekre, sztereotípiákra.
Ennek megfelelően bemutatja, megvizsgálja, és számos nemzetközi kutatással
megcáfolja a leggyakrabban előforduló félreértéseket, amelyek valóban erősen
élnek a társadalmunkban. Végezetül a kötet azt a kérdést is elemzi, hogy a szexuális erőszakkal kapcsolatos előítéletek miképpen jelennek meg és gyakorolnak
hatást az igazságszolgáltatás menetére és karakterére. (B. B.)
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KÖZIGAZGATÁSI JOG
◘ Közigazgatás-elmélet
Balázs István (szerk.)
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 217. Bibliográfia az egyes fejezetek végén és a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 318 637 4
• A szerzők – Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett –
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói. A kötetet elsődlegesen azzal a céllal írták meg, hogy a doktori képzés keretében szereplő, kötelezően választható tárgy oktatását elméleti szempontból megalapozzák, építve azon
közigazgatási jogi tudásra, amelyet a graduális képzés során már elsajátíthattak
az érintettek. A mű fogalmi alapokkal (a közigazgatás elmélete, eszközrendszere) indít. A hazai intézményrendszer ismertetése mellett nemzetközi kitekintést is
nyújt, és kitér a közigazgatási jog fejlődésének sajátosságaira, illetve az európai
közigazgatási jog problematikájára is. (H. R.)

◘ Közigazgatási bíráskodás – Tanulmányok a közigazgatási jog köréből, Trócsányi
László bevezető tanulmányával
BOÉR Elek
(Sorozat: Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 2.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Monográfia. Terjedelem: 303. Bibliográfia: VIII–X. és a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 568 069 4
• Boér Elek (1872–1952) közigazgatási bíró, egyetemi tanár, a 20. század közigazgatási bíráskodásával foglalkozó jogtudós volt. Az Államtudományi klasszikusok
sorozat keretein belül egyik legjelentősebb műve került feldolgozásra. Pályája során hangsúlyozta a jogalkalmazáshoz nélkülözhetetlen elméleti alapok elsajátításának jelentőségét. Ennek jegyében írta meg jelen monográfiáját, mely a közigaz-
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◘ Demokrácia, jogállam, közigazgatás. Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc 70. születésnapjára
Bencsik András–Horváth Csaba (szerk.)
Pécs-baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécs, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 399. Bibliográfia: 381–397. ISBN 978 963 128 008 1
• A kötet Csefkó Ferenc – korábbi kutató, oktató, önkormányzati szövetségi tisztségviselő – szakmai életútjának egyetemi oktatási részéhez kapcsolódik, a szerzők túlnyomó többsége is egyetemi oktató, akik korábban már megjelent, vagy
kifejezetten a tanulmánykötetbe szánt írásaikkal tisztelegnek az ünnepelt előtt.
A kötet négy részre oszlik. A klasszikusnak tekinthető témák (pl. közigazgatási jogi
norma) mellett újnak minősülő kérdéseket (mint a véleménynyilvánítás az Interneten) is tárgyal. A munka első része az állam és jog alapproblémáival foglalkozik,
a második rész a közigazgatás (közigazgatási jog) – közigazgatási eljárás témaköreit boncolgatja, a harmadik az önkormányzatiság alapkérdéseit taglalja, míg
a negyedik középpontjában társadalomelméleti megközelítések állnak. (V. B.)
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gatási bíráskodás történetével és elméleti hátterével, így a jogvédelemmel, a bíráskodás céljával, bírósági rendszerben elfoglalt szerepével egyaránt foglakozik.
A bevezető tanulmány feleleveníti a jogtudós életének meghatározó állomásait és
kiemeli alkotótevékenységének jelentőségét, amely a közigazgatási bíráskodás
átalakításának idején különös aktualitással bír. (K. K. E.)
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◘ A közigazgatás újragondolása – Alkalmazkodás, megújulás, hatékonyság
BUDAI Balázs Benjámin
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 386. Bibliográfia az egyes fejezetek végén.
ISBN 978-963-454-028-1
• A szerző egyetemi oktató. A kötet nyolc fejezeten keresztül foglalkozik az államszerep újraértelmezésével, a közszolgálat hatékonyságának különböző (jogi,
szervezési, informatikai, gazdasági) aspektusaival. A szerző korábbi munkái az
e-közigazgatás gyakorlati eszközeit kutatták, a rendszeralkotást célozták. Ez a
könyv a közigazgatás alapjairól, feladatairól, funkcióiról és azok újragondolásáról
szól. A mű feldolgozását megkönnyíti a megfelelő szintű tagoltság, a lényeglátást,
összefoglalást segítik a fejezetek végén található kérdések, és önálló gondolkodásra sarkallnak a feladatok, amelyek az oktatásban is jól hasznosíthatók. (V. B.)
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◘ Recent challenges of public administration
Csatlós Erzsébet (szerk.)
(Sorozat: Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588, 19.)
Pólay Elemér Alapítvány, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2017
Konferenciakötet. Terjedelem: 108. Bibliográfia a lábjegyzetekben és az egyes
tanulmányok végén. ISBN 978 615 541 155 7
• A kiadvány a Szegeden, 2017. április 26-án megrendezett, „Contemporary issues
of public administration” című konferencián megtartott előadások írásos verzióját tartalmazza. A kötet szerkesztője és szerzői a közigazgatás és közigazgatási
jog oktatói, kutatói, akik kutatási területük legújabb eredményeit osztották meg
a rendezvényen, majd jelen könyv formájában. A közigazgatás sokszínűségére
tekintettel a témák igen változatosak. A feldolgozott és ismertetett témák között
éppúgy találni adózással és általános hatósági eljárásjoggal összefüggő kérdéseket, ahogy szabálysértési, vagy a jó közigazgatás megvalósításával kapcsolatos
kérdéseket. A kiadvány három nagy szerkezeti egységre bontva (pénzügyi jog,
magyar közigazgatási jog, valamint nemzetközi és EU-s hatások a közigazgatásban) ismerteti a tudományos eredményeket. (B. A.)
◘ A magyar közigazgatási jog alaptanai, Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányával
EGYED István
(Sorozat: Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 3.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Monográfia. Terjedelem: 198. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 568 070 0
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• A szerző (1886–1966) korának kiemelkedő magyar jogtudósa, egyetemi oktató
és bíró volt. A könyv többek között foglalkozik a közigazgatási jog jogági szerepével, az alkotmány és közigazgatás viszonyának vizsgálatával, a közigazgatás
fogalmának különböző korokban történt meghatározásaival, kiegészítve azokat
a szerző saját álláspontjával. A bevezető tanulmány készítői tisztelegni kívántak
a jogtudós közigazgatási jog területén végzett és napjainkra is hatással bíró kiemelkedő munkája előtt. (K. K. E.)
◘ Közigazgatási jog. Általános rész I. A közigazgatásról általában, közigazgatási
szervezeti jog, közszolgálati jog
Fazekas Marianna (szerk.)
(Sorozat: ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494, 11.)
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 366. ISBN 978 963 312 279 2
• A kiadvány az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének
gondozásában 2013-ban megjelent első kiadás átdolgozott, megújított változata.
A tankönyvben az intézményhez kötődő szerzők a közigazgatási jog általános részéhez tartozó alapvető összefüggések bemutatására törekednek, ezért nagyobb
teret kapnak a nemzetközi összehasonlító ismeretek, valamint a közigazgatási
jog dogmatikai alapjai. Bár a kötet elsődlegesen a jogászképzés követelményeihez igazodik, jól használható más, például politológus-képzésekben is. (B. A.)

◘ Közigazgatási jog. Általános rész III. A közigazgatási jog elméleti kérdései, a
közigazgatási hatósági eljárásjog, a közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási
szankció
Fazekas Marianna (szerk.)
(ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494, 10.)
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 460. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 312 285 3
• A kiadvány az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének gondozásában jelent meg. A 2017-es tankönyvsorozat ezen tagja a jogszabá-
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◘ Közigazgatási jog. Általános rész II. A közszolgáltatások szervezése
Fazekas Marianna (szerk.)
(Sorozat: ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494)
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 236. Bibliográfia: 231–236., illetve a fejezetek végén.
ISBN 978-963-312-268-6
• A kötet az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének gondozásában jelent meg. A közigazgatás közszolgáltatás-szervező tevékenységét
tárgyaló kötet az általános fogalmi keretek tisztázásával indít, de az alapvető és
időtálló ismeretek összefoglalásán túl foglalkozik intézmény- és elmélettörténettel, részletesen elemzi a gazdasági- és humán közszolgáltatásokat, valamint bemutatja a különféle tagállami közigazgatási megoldásokat is, és utal a vonatkozó
uniós szabályozásra. (H. R.)
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lyi környezet jelentős változása miatt (lásd a közigazgatási perjog önállósodását,
valamint az közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak újrakodifikálását) az eredeti kötet második, átdolgozott és kiegészített kiadása. A munka egyik
nagy erőssége, hogy elkészítésében több olyan szerző is közreműködött, akik
részt vettek az eljárási kódexek kodifikálásában. A mű korábbi kiadását a folyóirat
2015/1. számában annotáltuk. (B. A.)
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◘ A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában
Fodor László–Bányai Orsolya (szerk.)
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 168. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 318 631 2
• A kiadvány hátterét egy Debrecenben, 2016 őszén megtartott konferencia képezi,
ennek megfelelően a szerzők a rendezvény előadói, akik az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Debreceni Egyetem
munkatársai. A közös problémafelvetés azon alapult, hogy a fenntartható fejlődés megvalósításában a települési önkormányzatoknak is jelentős szerepe van,
ami – egyebek közt – megfelelő szakpolitikai stratégiákat, jogszabályi kereteket,
illetve hatékony (szabályozó) eszközöket igényel. A kötet a hazai önkormányzatok környezetpolitikai helyzetét többféle megközelítésben (elmélet és gyakorlat,
szakpolitika és jog, szociológia és politológia) világítja meg, de emellett egyes tanulmányokban a fenntarthatóság társadalmi dimenziói is hangsúlyt kaptak. A társadalomtudományi elemzések alapját egy átfogó felmérés részeredményei képezik (a kötet függelékként a felméréshez használt kérdőívet is tartalmazza), amely
több mint 600 hazai település bevonásával valósult meg. (F. L.)
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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 Kiadó, Budapest–Pécs, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 244. Bibliográfia a fejezetek végén. ISBN 978 615 568 045 8
• A kiadvány az egyik legsajátosabb közigazgatási tevékenységfajtának, a hatósági
jogalkalmazásnak az ismeretanyagát öleli fel. A szerzők a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói, akik szem előtt tartották az egyetemi képzés követelményeit. A mű ennek megfelelően tagolt, az egyes részek
végén bibliográfiával és rövidítések jegyzékével segíti a hallgatókat. A hatósági és
szabálysértési eljárásra fókuszálva elsőként az elméleti alapokat tisztázza, majd
kitér a tételes jogi szabályozásra, ideértve a kapcsolódó EU-s rendelkezéseket is.
(H. R.)
◘ Az általános közigazgatási rendtartás: Ákr. 2016, Ket. 2004.
JUHÁSZ Zoltán
Wolters Kluwer, Budapest, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 284. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 295 652 7
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• A szerző az Igazságügyi Minisztérium főtanácsadója. Könyve első része jogszabálytükörként egymás mellett párhuzamosan mutatja be az Ákr. és a Ket. szabályait, néhol rövid magyarázattal rávilágítva arra, hogy egyes területeken mennyire
különbözik, vagy éppen azonos a két törvény. A második rész egy, a Ket.-ből kiinduló, annak rendelkezéseit az Ákr.-rel egybevető összehasonlítást, és egy, a két
törvény paragrafusait egymással megfeleltető indexet tartalmaz. A harmadik rész
a kormány-előterjesztés miniszteri indokolásának kiegészített változatát taglalja,
amely a Complex Jogtár adatbázisának felhasználásával készült. (V. B.)
◘ A közigazgatás szervezete és szervezeti joga
LAPSÁNSZKY András–PATYI András–TAKÁCS Albert
(Sorozat: Institutiones administrationis. A magyar közigazgatás és közigazgatási
jog általános tanai 3.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 318. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 584 517 8
• A kötet szerzői a közigazgatási jog területén komoly jártassággal rendelkező elméleti és gyakorlati szakemberek. A közigazgatási ügyek és a közigazgatásban
megjelenő igények változása magával hozza a szervezet gyakori módosításait is,
így talán a szervezeti ismeretek, a szervezeti jog az egyik leggyakrabban változó
része napjaink közigazgatási jogának. Ebben a kötetben a szerzők a modern magyar közigazgatás szervezetének és szervezeti jogának legfontosabb általános
jellemzőinek összefoglalására törekedtek azzal a céllal, hogy összefoglaló munkájuk mind az oktatásban, mind pedig azon kívül is használható legyen. (Á. K.)

◘ A közigazgatási eljárás szabályai I. Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata
Petrik Ferenc (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2017
Kommentár. Terjedelem: 331. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 339 6
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◘ A közigazgatási működés jogi alapjai
PATYI András
(Sorozat: Institutiones administrationis, A magyar közigazgatás és közigazgatási
jog általános tanai 2.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Egyetemi jegyzet. Terjedelem: 214. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 576 483 7
• A kötet szerzője egyetemi tanár, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke (2013–2018).
Munkája révén arra törekszik, hogy az általános rész fogalmaival, a jog oldaláról
megmagyarázza, leírja a közigazgatás bonyolult működési folyamatait és jelenségeit. A kötet a magyar közigazgatás-tudomány hagyományaira és eddigi tételeire
támaszkodik, ugyanakkor ezzel egyidejűleg a közigazgatási működés leírása során erősíti az alkotmányos vonatkozásokat. A fenti, alapvetően elméleti törekvéseken túl célja az is, hogy a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának
a közigazgatási jog érvényesülésére gyakorolt hatását érzékeltesse. (Á. K.)
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• A szerkesztő és a szerzők a közigazgatási jog elméleti és gyakorlati oldalával egyaránt foglalkozó szakemberek. Napjainkban a közigazgatási jog alapvető átalakulásának lehetünk tanúi. Ezeket a mérföldkőnek számító változásokat a 2018.
január 1-jével hatályba lépett Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. és a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvények hozták
magukkal. Jelen mű a két jogszabályhoz igazodva, két kötetből áll. A munka célja,
hogy segítséget nyújtson a közigazgatási jogalkalmazás napi szinten megjelenő
problémáinak megoldásához. Ennek érdekében több helyen megvilágításra kerül
a jogalkotó szándéka, az új jogintézmények rendeltetése és dogmatikai háttere.
(K. K. E.)
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◘ A közigazgatási eljárás szabályai II. A közigazgatási perrendtartás magyarázata
Petrik Ferenc (szerk.)
HVG-ORAC, Budapest, 2017
Kommentár. Terjedelem: 438. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 258 340 2
• A kötet készítésekor a szerzőknek – kúriai bíróknak és tanácsadóknak, alkotmánybíróknak, egyetemi oktatóknak – azzal a kihívással kellett szembenézniük, hogy
korábban ilyen jellegű kommentár megalkotására még nem került sor. Ennek oka
abban rejlik, hogy a közigazgatási eljárásjog 2018. január 1-ig az 1952. évi III. törvény XX. fejezetében különleges perként volt nevesítve, míg napjainkban önálló
perrendtartásban van rögzítve. A könyv felépítése követi a törvény szerkezetét
azzal, hogy a jelentősebb változásokra hangsúlyosabban reﬂektál. Az egyes szakaszoknál utal a releváns bírói gyakorlatra. (K. K. E.)
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◘ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jogalkalmazást segítő értelmezéssel
N. N.
Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., Hagyárosbörönd, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 396. Bibliográfia nincs. ISBN 978 963 978 937 1
• A kiadvány célja, hogy a jogalkalmazók számára megkönnyítse a 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) használatát. Ennek érdekében a kötet párhuzamos oldalszerkesztéssel készült, ami azt jelenti, hogy bal oldalon olvasható a jogszabályszöveg, jobb
oldalon pedig az egyes jogszabályi részekhez kapcsolódó értelmezések szerepelnek. Ezen felül a kiadvány kifejezetten kitér az Ákr.-en belüli és kívüli jogszabályi kapcsolódásokra, a magyarázatokra, továbbá hasznos leírásokkal szolgál
a hatósági döntések tartalmára és formájára nézve is. (B. A.)
◘ A közigazgatási jogtudomány tankönyve. Jogtudományos alapvetés, Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával
SZONTAGH Vilmos
(Sorozat: Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 4.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 148. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 568 072 4
• Szontagh Vilmos (1885–1962) közigazgatási jogtudós, aki a debreceni Tisza István Egyetem Államtudományi Karának 1944–1948 között két ízben dékánja, majd
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1948/1949-ben prodékánja volt. Munkásságát alapvetően meghatározta, hogy
kiemelt jelentőséget tulajdonított a közigazgatási ismeretek egyetemi szintű oktatásának, a jogászi professziók elsajátításának, s ez a szemlélet ösztönözte tankönyv megírására is. A mű első megjelenésének idején elsősorban a kor joghallgatói számára szolgált tankönyvként, azonban olyan dogmatikai álláspontokat,
sajátos fogalomrendszert mutat be, amelyek napjainkban is fogódzót jelenthetnek
az elméleti alapok elsajátításakor, azoknak a jelenkori értelmezésével történő öszszehasonlításakor. (K. K. E.)
◘ A magyar közigazgatási jog alapintézményei, Patyi András és Koi Gyula bevezető
tanulmányával
TOMCSÁNYI Móric
(Sorozat: Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522, 5.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 402. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 568 071 7
• Tomcsányi Móric a Pázmány Péter Tudományegyetem oktatója volt, a II. sz. Közjogi és közigazgatási jogi Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Az 1878–1951
között élt jogtudós az ún. fogalomépítő dogmatikai látásmód vezéralakja volt a hazai közigazgatási jogtudományban. Tevékenysége jelentősen hozzájárult a magyar közigazgatási jog elméleti alapjainak lerakásához, lehetővé téve azt, hogy
más jogágakhoz hasonlóan a közigazgatási jog is rendelkezzen egy közös, ún.
általános résszel. Ezt a célt követve a szerző monográfiája négy nagy részre,
ezeken belül pedig összesen tizenhat fejezetre tagolva ismerteti a korabeli közigazgatás összefüggéseit (pl.: a jogforrások kapcsán, a közigazgatási aktusokra
vonatkozóan, a szervezeti és személyzeti kérdésekre is kitérve). (B. A.)
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◘ A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai
VARGA ZS. András
(Sorozat: Institutiones administrationis, A magyar közigazgatás és közigazgatási
jog általános tanai 1.)
Dialóg Campus, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 242. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 576 481 3
• A kiadó honlapján is elérhető kötet szerzője a PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi tanára, alkotmánybíró. Ahogyan fogalmaz, a közigazgatás a 21. század összetett társadalmának idegrendszereként
védi az állam polgárainak szabadságát, hordozza és megvalósítja a közös célokat. A kötet a közigazgatási jogot tizennégy nagyobb szerkezeti egységen keresztül tárgyalja. Ennek keretében részletesen ismerteti és elemzi többek között
a jogállam és joguralom elveit, a hatalommegosztás kérdéskörét, a közigazgatás
kontrollmechanizmusait, a közigazgatási jog fogalmát és szabályozási területeit,
illetve a közigazgatási jog forrásait és a közigazgatási jogalkotást. (Á. K.)
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◘ Nemzetközi magánjog
BURIÁN László–RAFFAI Katalin–SZABÓ Sarolta
(Sorozat: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Pázmány Press, Budapest, 2017
Egyetemi tankönyv. Terjedelem: 484. Bibliográfia: az egyes fejezetek végén.
ISBN 978 963 308 320 8
• A szerzők a PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszékének oktatói. A kötet a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény és annak indokolása alapján
készült. A korábban önálló kötetként megjelent Nemzetközi magánjog általános
rész c. tankönyv hét fejezete immár kilenc fejezetre bővült. A nemzetközi magánjog alapkérdései, fogalma, forrása, a történeti aspektusok, a kollíziós szabályok
mellett immáron külön szerkezeti egységet képeznek egyrészt a külföldi jog alkalmazása c. témakör, másrészt a közrendi záradék és az imperatív szabályok.
A különös rész fejezetei a személyi, család-, élettársi, dologi, kötelmi, öröklési jogi,
illetve a joghatósági szabályokat tartalmazzák. Ezeket a kapcsolódó nemzetközi
szerződések és az uniós joganyag listáit tartalmazó függelék egészíti ki. (F. B.)
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◘ Nemzetközi magánjog: A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
alapján
NAGY Csongor István
Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2017
Egyetemi tankönyv. Terjedelem: 352. Bibliográfia: 344–350. ISBN 978 963 258 354 9
• A szerző a SZTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára. Munkája a 2011-es és 2012-es köteteket követő harmadik, átdolgozott,
bővített kiadás. A könyv alapjául egyrészt a nemzetközi magánjogról szóló új jogszabály, a 2017. évi XXVIII. törvény, másrészt az irányadó európai uniós rendeletek és európai bírósági ítéletek szolgáltak. A nemzetközi magánjog fogalmának és
forrásainak bemutatását követően három nagyobb szerkezeti egység különíthető
el. Ezekben átfogó, ugyanakkor részletes ismertetésre kerül a kollíziós jog általános, illetve különös része, továbbá a nemzetközi polgári eljárásjog. Az egyes fejezetekben ellenőrző kérdések találhatók, azonban a kötet nem csak a joghallgatók,
hanem a gyakorló jogászok számára is hasznos segítséget nyújt. A korábbi két
kiadás annotációja a Pro Futuro 2013/1. és 2014/2. számában olvasható. (F. B.)
◘ Nemzetközi magánjog: jogszabály- és jogesetgyűjtemény
Szabó Sarolta (főszerk.)
(Sorozat: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Második, javított, bővített kiadás. Pázmány Press, Budapest, 2017
Jogszabály- és jogesetgyűjtemény. Terjedelem: 490. Bibliográfia nincs.
ISBN 978 963 308 293 5
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• A jogszabály- és jogesetgyűjtemény a PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszékének oktatói, illetve PhD-hallgatója közreműködésével készült. A kötet a 2013ban megjelent első kiadás javított, bővített változata, amely a 2013 óta meghozott
magyar ítélőtáblai, kúriai döntések, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata tekintetében egyaránt gyarapodott. Az első kiadás annotációja
a Pro Futuro 2015/1. számában olvasható. (F. B.)
PÉNZÜGYI JOG
◘ Gazdasági társaságok átalakulása: Jogi háttér – számvitel – adózás
EGRI-RETEZI Katalin–EGRI István Iván
(Sorozat: Vezinfó – Tudástár, ISSN: 2061 4780)
VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft., 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 268. Bibliográfia nincs. ISBN: 978 615 5085 50 5
• A szerzők könyvvizsgálók és adószakértők. A könyv követve a jogszabályi változásokat, megkísérli összefoglalni a gazdasági társaságok legfontosabb szabályait. Az átalakuláshoz kapcsolódó jogi hátteret, számvitelét, valamint adó- és közteher vonzatait mutatja be. A kötetben számos táblázat és ábra található, mely
magyarázza az aktuális problémákat. A melléklet pedig okiratmintákat tartalmaz
több forgatókönyvről, átalakulási tervről, cégbejegyzési kérelemről és vagyonleltárról. A jogi és pénzügyi vonatkozás miatt mindkét szakmabelinek érdekes lehet,
valamint azok számára is, akik gazdasági társaság tagjai. (G. B.)

◘ Pénzügyi Jog II.
Halustyik Anna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Változatlan utánnyomás. Pázmány Press, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 272. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 097 9
• A könyv változatlan utánnyomás, a 2013-as kiadást a Pro Futuro 2015/1. számában annotáltuk. (B. P.)
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◘ Pénzügyi Jog I.
Halustyik Anna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Változatlan utánnyomás. Pázmány Press, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 469. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 094 8
• A könyv változatlan utánnyomás, a 2013-as kiadást a Pro Futuro 2015/1. számában annotáltuk. (B. P.)

165

Bibliográfia

◘ Pénzügyi Jog III.
Halustyik Anna (szerk.)
(Sorozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
Tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Változatlan utánnyomás. Pázmány Press, Budapest, 2017
Tankönyv. Terjedelem: 397. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 963 308 096 2
• A könyv változatlan utánnyomás, a 2013-as kiadást a Pro Futuro 2015/1. számában annotáltuk. (B. P.)
◘ Adótan 2017
HERICH György
(Sorozat: Adó abc, ISSN 1426-8111)
Penta Unió, Pécs, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 451. Bibliográfia a lábjegyzetekben. ISBN 978 615 5249 48 8
• A könyv az Adó abc Adótan kötetének huszonnyolcadik, átdolgozott kiadása.
A korábbi kiadás annotációját lásd a Pro Futuro 2017/2. számában. (B. P.)
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◘ Adó magyarázatok 2017
Herich György (szerk.)
(Sorozat: Adó abc, ISSN 1426-8111)
Penta Unió, Pécs, 2017
Kézikönyv. Terjedelem: 503. Bibliográfia nincs. ISBN 978 615 5249 47 1
• A könyv az Adótan kötetének huszonnyolcadik, átdolgozott kiadásával képez
szerves egységet. A korábbi kiadás annotációját lásd a Pro Futuro 2017/2. számában. (B. P.)
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◘ Honnan hová? A közpénzek védelméről
Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó–Varga Judit (szerk.)
Debreceni Egyem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 315. Bibliográfia az egyes tanulmányok végén.
ISBN 978 963 4732112
• A kötet szerzői a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói.
A tanulmányok azokat a jogi és szabályozási viszonyokat vizsgálják, amelyek révén az államháztartási-költségvetési és vagyonelemek, illetve államháztartáson
kívüli, de kormányzati rendelkezés alatt álló eszközök létrejönnek. A közpénzvédelem tipikusnak tekinthető – például büntetőjogi – eszközei mellett látszólag
közvetetten kapcsolódó témákat hoznak összefüggésbe a közpénzek felhasználásával, mint amilyen a PPP konstrukcióban megvalósuló közfeladat-ellátás,
az adóintézkedések vagy éppen a beruházásvédelmi szabályozások szerepe.
A kötet ajánlható a költségvetési gazdálkodás és döntéshozatal különböző folyamataiban szerepet vállaló szakemberek számára; a szakpolitikák kialakításában
részt vevő munkatársaknak és vezetőknek, valamint oktatóknak és társadalomtudományi érdeklődésű hallgatóknak. (B. P.)
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VEGYES TÁRGYÚ KÖTETEK
◘ A bonis bona discere. Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából
Barabás A. Tünde–Vókó György (szerk.)
Országos Kriminológiai Intézet–Pázmány Press, Budapest, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 538. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 308 301 7
• A jogtudomány és a gyakorlat jeles képviselői saját szakterületük egy-egy kiemelt
témájának kifejtésével köszöntötték a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesét, a
PPKE tanszékvezető egyetemi tanárát. A kötet az ünnepelt szakterületéhez szorosabban kötődő büntető anyagi jogi, büntetőeljárási jogi, büntetés-végrehajtási
jogi, illetve az igazságszolgáltatás és a bűnözéskontroll összefüggéseivel foglalkozó írásokon túl, két további fejezetben jogtörténeti, kánonjogi és tudományetikai, illetve nemzetközi közjogi, valamint nemzetközi magánjogi témaköröket egyaránt felvonultat. A kötetlenebb műfaji keretek a szerzők számára megengedték
a jogdogmatikai, joggyakorlati, illetve az egyes jogterületek doktrinális kérdéseire
való reﬂexiókon túl az irodalmi párhuzamokat és esetenként a jog világából való
kitekintést is. (Zs. B.)
◘ Honori et virtuti: ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára
Gellén Klára (szerk.)
Sorozat: Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára (ISSN 1786-352X; 64.)
Pólay Elemér Alapítvány–Iurisperitus, Szeged, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: 471. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 615 5411 41 0
• Az ünnepelt a szegedi jogi kar docense, az agrárjog illetve szövetkezeti jog elismert szakértője. A szerzők ugyanakkor nemcsak e két szakterület, hanem azok
mellett a „rokon” környezetjog, illetve a szegedi oktatói közösségből a legkülönfélébb jogterületek (például a közigazgatási jog, büntetőjog, munkajog), a jogtörténet és más tudományterületek művelői. Ennek megfelelően a kötet tematikailag
és módszertanilag is változatos képet mutat, ami a szerkesztés során a szerzők
neve szerinti ábécérend alkalmazását indokolta. Érdeklődési körünknek megfelelően olvashatunk a bírósági tolmácsok / fordítók németországi szabályozásáról,
a helyi kooperáció hazai akadályairól, a mezei leltárról, a büntetés-végrehajtás
„zöld” megoldásairól vagy épp a telekkönyvi jog történetéről. Az ünnepelt megbecsülésére vall, hogy a 40 szerző közül többen is úgy választottak témát, hogy
az az általa művelt területekhez közel essen, míg mások angol nyelvű írásukat
helyezték el a kötetben. (F. L.)
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◘ Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére I–II.
Szikora Veronika–Török Éva (szerk.)
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Debrecen, 2017
Tanulmánykötet. Terjedelem: I. 395.; II. 468. Bibliográfia a lábjegyzetekben.
ISBN 978 963 318 679 4
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• A kötetben pályatársai, munkatársai, tanítványai és barátai tisztelegnek a Debreceni Egyetem professzorának munkássága előtt. Tekintettel arra, hogy az ünnepelt a magyar magánjog művelője, a kötet szerkesztői a tanulmányok tárgykörét
is igyekeztek a magánjogra fókuszálni. A 64 hazai és külföldi szerző tanulmányai
a szerzői jogtól, az iparjogvédelemtől kezdve, a fogyasztóvédelmi jogon, a kártérítési felelősség egyes specifikumain át a személyiségi jogok védelméig igen
szerteágazó témákat ölelnek fel. A szűkebben vett magánjogi tárgykörök mellett
több munkajogi, közigazgatási jogi tanulmány is helyet kapott, és egy a joghallgatók pályaképét bemutató, szociológiai tanulmány is színesíti a kötetet. A szövegek
többnyire magyar, kisebb részben idegen (angol, francia) nyelven olvashatók. Néhány szerző személyes gondolatokkal is köszönti az ünnepeltet. (B. E.)
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◘ Az üzleti jog egyes modern kihívásai
Szuchy Róbert (szerk.)
(Sorozat: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 20634757; 18.)
Patrocinium, Budapest, 2017
Tansegédlet. Terjedelem: 282. Bibliográfia a lábjegyzetekben és a tanulmányok
végén. ISBN 978 963 9808 76 8
• A könyv szerzői – Csáki-Hatalovics Éva, Ercsey Zsombor, Miskolczi Bodnár Péter,
Szuchy Róbert – a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói, illetve doktorandusz hallgatói. Kötetük egy vegyes tematikájú kutatási program eredményeként
született, alapvetően az oktatást szolgáló tananyagok kiegészítése céljából. A KRE
honlapján is elérhető kiadvány első, terjedelmesebb fejezetei a jóhiszeműség és
tisztesség elvét, illetve a Polgári törvénykönyvnek a tisztességre vonatkozó egyes
rendelkezéseit elemzik. A szerző megjeleníti a joggyakorlat eredményeit is, az
irányadónak tartott ítéletek ismertetésével. A második fejezet adójogi tárgyú:
a jogalkotói, jogalkalmazói és adózói felelősség alapkérdéseit mutatja be. Zárásként az energiajog legújabb kihívásait ismerhetjük meg, különös tekintettel egyes
ágazatokra (villamosenergia, földgáz) és a vonatkozó európai uniós szabályozásra. (B. S.)

