
Pécsi Tudományegyetem

A program neve A mű címe, előszava, rezüméje / elérhetősége

Tanulmány A bevándolók integrálásának elvi alapjai: területfüggetlen és területfüggő emberi jogok

Tanulmány A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, valamint a Nyelvi Charta előkészítő anyagairól

Tanulmány A Nyelvi Charta által nyújtott védelem a gazdasági és a társadalmi élet szférájában

Tanulmány A nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jogai a nemzetközi dokumentumokban és implementációjuk a Szlovák Köztársaság jogrendszerébe

Tanulmány Esetleírások a nyugat-európai honos társadalom és az utóbbi évtizedekben betelepült kisebbségek együttélésének problematikájából

Tanulmány Kisebbségi többletjogok és diszkrimináció-tilalom a nemzetközi jogban: elméleti alapok és jogfejlődés

Tanulmány A Nyelvi Charta egyesült királyságbeli végrehajtásának egyes kérdései

Tanulmány Az állam semlegessége és a szekularizmuskülönös tekintettel a bevándorlók egyes kulturális jogait érintő kérdésekre

Tanulmány A svájci szövetségi alkotmány St. Galler Kommentárja az Alkotmány 18. cikkéről

Tanulmány Történelmi kisebbségek, bevándorlók, emberi jogok. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikkének implikációi

Tanulmány A polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának kisebbségi cikke

Tanulmány A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

Tanulmány Az állati hulladék kezelésének kérdése a Baranya megyei területfejlesztés tükrében 

Egyetemi Jegyzet Agrárjog jegyzet

Tanulmány A határidős árutőzsde és a közraktárak szerepe  absztrakt

3. Kulturális jogok az alkotmányos jogállamban Tankönyv Kulturális jogok az alkotmányos jogállamban

4.
Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös 

tekintettel az új közigazgatási rendtartásra
Tanulmány

Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös tekintettel az új közigazgatási rendtartásra

Tanulmány Az életkor jelentősége a szexuális erőszak tényállásának értelmezésénél

Tanulmány A büntethetőség alsó életkori határának történeti előzményei

Egyetemi Jegyzet A gyermek- és fiatalkorúak a büntetőeljárásban

Oktatási segédanyag Erőszak alkalmazása és terrorizmus elleni küzdelem a humanitárius nemzetközi jog és az emberi jogok nemzetközi védelme tükrében

Tanulmány A humanitárius jog alkalmazási határainak egyes kérdései - európai bírói fórumok szemszögéből

Tanulmány Extraterritorialitás az emberi jogi bíróságok gyakorlatában

Tanulmány Gondolatok a jus ad bellum köréből a célzott likvidálás tükrében

Könyv A jogalkotásra vonatkozó szabályok érvényesülése a helyi jogalkotásban

Tanulmány A hatásvizsgálatok szerepe és "fontossága" a helyi jogalkotásban

Tanulmány
Jogalkotási, jogszabályszerkesztési követelmények érvényesülése a helyi rendeletek tükrében- kiemelt figyelemmel egyes szervezeti és működési szabályzatokra Hajdú-

Bihar , Komárom-Esztergom és Vas megyében

Tanulmány A jogalkotási követelmények érvényesülésének egyes aspektusai a helyi rendeletek szervezeti és működési szabályainak tükrében

Tanulmány Jogalkotási elvárások érvényesülésének vizsgálata Böhönye, Fertőrákos, Boldva és Ópusztaszer községek egyes rendeletei vonatkozásában

Tanulmány A jogalkotási kritériumok érvényesülésének vizsgálata a költségvetésről szóló helyi rendeletekkel kapcsolatban

Tanulmány
Az önkormányzati rendeletalkotás a jogalkotási elvárások tükrében – egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletekkel kapcsolatosan

Tanulmány
Jogalkotási, jogszabályszerkesztési követelmények érvényesülése a helyi rendeletek tükrében – kiemelt figyelemmel egyes szervezeti és működési szabályzatokra Bács-

Kiskun megyében, Baranya megyében és Békés megyében

Tanulmány
Jogalkotási elvárások érvényesülésének vizsgálata Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár Bereg megye kilenc településének szervezeti és működési 

szabályzatáról, a helyi népszavazásról és a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletei tekint

Tanulmány Az új PTK. birtokvédelmi szabályozásának történeti-dogmatikai előképei 

Tanulmány A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás hatékonysági kérdései

Tanulmány Az angolszász birtokvédelmi rendszer tanulságai a magyar szabályozás szempontjából

Tanulmány Az új Ptk. Rendelkezései alapján indult birtokperek bírósági gyakorlatának értékelése 

Tanulmány Gondolatok a birtokvédelmi eszközrendszer hatékonyságáról a joggyakorlat tükrében

Tanulmány Jogtörténeti adalékok hatályos birtokvédelmünk kialakulásához

Tanulmány Variációk a közigazgatási bíráskodásra

Tanulmány Volt egyszer egy koncepció - a közigazgatás hatósági eljárás (re) kodifikációjának dilemmái I.

Monográfia "A közigazgatási bíróságok a hatékony és gyors jogorvoslat szolgálatában"

Tanulmány A 3D nyomtatás, mint jogrendszert érintő új kihívás 

Tanulmány Az online gyermekpornográfia elleni küzdelem aktuális kérdései

Tanulmány Pénzmosás a kibertérben

Tanulmány The organised criminal phenomenon on the Internet

Egyetemi jegyzet Az informatikai bűncselekmények

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

A történelmi és a bevándorló kisebbségek kulturális, vallási és 

nyelvi jogai
1.

8.

Az agrárjog című tárgy fejlesztése a Közös Agrárpolitika tükrében2.

Az informatikai bűncselekmények10.

A közigazgatás jogorvoslati rendszerének átalakítása, különös 

tekintettel a közigazgatási bíráskodás szerepére
9.

A gyermek- és fiatalkorúak a büntetőeljárásban5.

Erőszak alkalmazása és terrorizmus elleni küzdelem a 

humanitárius nemzetközi jog és az emberi jogok nemzetközi 

védelme tükrében

6.

A jogalkotásra vonatkozó szabályok érvényesülése az 

önkormányzati jogalkotásban
7.

A birtokvédelem hatályos szabályozásának elméleti és gyakorlati 

kérdései. Hatékonyság és jogbiztonság a birtokvédelmi eljárásban

http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/164
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/d/25/32000/Kultur%C3%A1lis jogok az alkotm%C3%A1nyos jog%C3%A1llamban.pdf
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/1/4d/32000/A hat%C3%A1svizsg%C3%A1latok szerepe.pdf
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/5/b4/32000/Jogalkot%C3%A1si%2C jogszab%C3%A1lyszerkeszt%C3%A9si k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek %C3%A9rv%C3%A9nyes%C3%BCl%C3%A9se.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/7/4d/32000/Jogalkot%C3%A1si elv%C3%A1r%C3%A1sok Heves%2C J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok %C3%A9s Szabolcs- Szatm%C3%A1r Bereg.pdf
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/b/4d/32000/Jogt%C3%B6rt%C3%A9neti adal%C3%A9kok hat%C3%A1lyos birtokv%C3%A9delm%C3%BCnk.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/e/4d/32000/Vari%C3%A1ci%C3%B3k a k%C3%B6zigazgat%C3%A1si b%C3%ADr%C3%A1skod%C3%A1sra.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/f/4d/32000/Volt egyszer egy koncepci%C3%B3.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/99/32000/A k%C3%B6zigazgat%C3%A1si b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gok a hat%C3%A9kony %C3%A9s gyors jogorvoslat szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/5d/32000/3D nyomtat%C3%A1s%2C mint a jogrendszert %C3%A9rint%C5%91 kih%C3%ADv%C3%A1s.pdf
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