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Könyvajánló
Alkotmányjog. Jogszabálygyűjte

mény. (Szerk.: Kukorelli István) 2., át- 
dolg. kiad. Bp., Osiris Kiadó, 1996., 678 
oldal, (Osiris tankönyvek) 1680 Ft

A jogszabálygyűjtemény az Alkot
mánytan című egyetemi-főiskolai tan
könyv társkötete, így segédanyagként 
szolgálhat a felső- és középfokú oktatási 
intézmények alkotmánytani stúdiumai
hoz.

A kötet negyvennyolc jogszabályt -  
többnyire törvényt -  tartalmaz, tematikus 
csoportosításban. (A fejezetcímek a kö
vetkezők: Az Alkotmány és a szuverenitás, 
Az emberi jogok, A kormányzati rendszer, 
Az önkormányzati rendszer, A jogvédő  
szervek.) A könyv -  amely a kézirat lezá
rásakor, 1996. július 6-án hatályos jog
anyagot gyűjti egybe a módosításokkal és 
kiegészítésekkel egybeszerkesztve -  nem 
tartalmazza a jogszabálygyűjtemények
ben szokásos megjegyzéseket, továbbá -  
terjedelmi okokból -  kimaradtak a mel
lékletek és a végrehajtási rendeletek is.

A törvényekből kirajzolódik a magyar 
alkotmányjog -  mint alapjogág -  szabá
lyozási tárgyköre. Természetesen az al
kotmányjog nemcsak ezeket a törvénye
ket jelenti, az alkotmány áttételes normái 
a legtöbb jogággal érintkeznek. A jogsza
bálygyűjtemény nem azzal az igénnyel lép 
fel, hogy meghúzza az alkotmányjog -  
mint jogág -  határvonalait. A kötetbe fel
vett törvények a jogászképzés alapjait je 
lentik. E törvények ismerete nélkülözhe
tetlen a társadalomtudományi szakember- 
képzésben és hozzátartozik az általános 
politikai kultúrához is.

A Büntető Törvénykönyv magyará
zata. (Szerk.: Györgyi Kálmán, Wiener 
A. Imre) Bp. Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó 1996., 781 oldal 6610 Ft

A tárgyszómutatóval kiegészített kötet 
a büntetőjoggal foglalkozó jogalkalmazók 
fontos munkaeszköze.

Tíz évvel ezelőtt jelent meg utoljára a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál a 
büntető törvénykönyv magyarázata. Az az
óta eltelt időszakban sok és lényeges válto
zás történt a büntetőjogban, ezért igencsak 
célszerű volt a kötet átdolgozása és újraki
adása. A társadalmi változásokkal, az or
szág nyitottá válásával együtt nemcsak po
zitív jelenségek jártak együtt, hanem olyan 
cselekmények is, amelyekre a büntetőjog
nak reagálnia kellett. A kommentár anya
gát 1996. június 30-án zárták le a szerkesz
tők, így még belekerült a könyvbe a leg
utóbbi Btk.-módosítás -  az 1996. évi LII. 
tv .-szövege is.

A kötet a büntető törvénykönyv szerke
zetét (Általános rész, Különös rész) követ
ve fűz magyarázatokat a Btk. paragrafusa
ihoz és bekezdéseihez. A magyarázatok 
legfeljebb nyolc pontra tagolódnak: jogi és 
elkövetési tárgy, objektív tényállási ele
mek, szubjektív tényállási elemek, elköve
tők, stádiumok, elhatárolási kérdések, 
egyéb rendelkezések, minősített esetek.

A könyv előszava szerint a szerzők, a 
szerkesztő-lektorok a büntetőjog-tudo
mány legkiválóbb hazai elméleti és gya
korlati szakemberei, akiknek munkája ga
rancia arra, hogy a kiadvány a jogterülettel 
foglalkozók számára elengedhetetlen 
munkaeszközzé váljék.



Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pe
dagógus munkájában. A pedagógiai ké
pességek és fejlesztésük módja. Bp., 
OKKER Oktatási Iroda 1996., 95 oldal 
493 Ft

A pedagóguspálya választásának motí
vumai igen szerteágazóak, és a választás
kor sokan nincsenek tisztában: milyen kö
vetelményeknek kell majd megfelelniük, 
milyen képességekkel, milyen ismeretek
kel kell rendelkezniük, amikor a pályán el
indulnak. A tantárgyközpontú képzés so
rán számtalan olyan ismeret megszerzésé
re és készség kialakítására nincs mód, 
amelyek azonban meghatározóak a peda
gógus mindennapjaiban. A pedagógus 
munkája során számtalan olyan nem várt 
szituáció, konfliktushelyzet adódhat, 
amelyben a nevelői magatartás csak bizo
nyos megoldási mechanizmusok ismereté
ben, pedagógiai képességek birtokában le
het eredményes. Ezek elsajátításához 
nyújt hasznos összefoglalást a vékony kis 
kötet. Segít a helyes önismeret kialakításá
ban, tisztázza a pedagógiai képességek fo
galmát, fajtáit, a nevelőmunkában betöl
tött fontosságát, a vezető kiemelt feladata
it és ismerteti a pedagógiai képességek fej
lesztéséhez szükséges gyakorlatokat.

A szerző -  Hegyi Ildikó -  nagy tapasz
talattal rendelkező szakember, aki 10-15 
évi „továbbképző-múlttal” a háta mögött 
vállalkozott a könyv megírására. Ebből 
következően a könyv gyakorlatias, példáit 
az életből meríti, szövege tömör és lényeg
re törő.

A könyv nemcsak a pedagógusoknak 
ajánlható, felhasználható mindazon főis
kolákon is -  pl. a Rendőrtiszti Főiskolán - ,  
ahol a hallgatók ugyan nem pedagógusnak 
készülnek, de jövendő munkájuk pedagó
giai ismereteket igényel.

Nicaso, Antonio-Lamothe, Lee: A 
maffia. A szervezett bűnözés új világ- 
rendszere. Bp., Saxum Kiadó 1996., 269 
oldal 880 F t

A kontinenseket átfogó nemzetközi 
bűnözés méreteiről tanúskodik, hogy -  az 
ENSZ égisze alatt rendezett világkonfe
rencia megállapítása szerint -  a világmaf
fiák évente 750 milliárd dollár haszonhoz 
jutnak. A kanadai jogászszerzőpáros 
könyve szerint éppen ez a horribilis haszon 
a multinacionális bűnözés egyik legsebez
hetőbb pontja, hiszen ezt a hatalmas pénz- 
mennyiséget a bűnözőknek „tisztára kell 
mosniuk”.

A könyv elméletek helyett a gyakorla
ti kérdésekre összpontosít. Az első rész be
mutatja a nemzetközi síkon is szerepet já t
szó maffiákat, eredetük, tevékenységük fő 
színterei szerint. A sort az orosz és a kelet
európai bűnszövetkezetekkel kezdi. Az 
orosz bűnözők már nemzetközi színtérre 
léptek, letelepedtek Amerikában és Kana
dában is. Az európai eredetű bűnszövetke
zetek közül a könyv a különböző olasz 
maffiacsoportokkal foglalkozik, szól az 
ázsiai, végül a kolumbiai bűnszövetkeze
tekről is. A mű második része megtörtént 
esetek példáján keresztül mutatja be a maf
fiák terjeszkedését, a bűnbandák összefo
nódásának és rivalizálásának folyamatát. 
A könyv befejezésül globális összefogást 
sürget a nemzetközi bűnözés és banditiz- 
mus ellen, alapvető fontosságúnak tartva, 
hogy mind a nyomozás, mind az igazság
szolgáltatás területén megvalósuljon az 
együttműködés.

A mű többéves kutatómunka eredmé
nyeként született meg. A könyv mind
azonáltal nem száraz tények gyűjtemé
nye, hanem a téma olvasmányos feldolgo
zása.
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Pelejtei Tibor: Public Relations. A 
kommunikáció szervezésének gyakorla
ti kézikönyve és kiegészítő szakismere
tei. Intézmények, nonprofit szervezetek 
és vállalkozások kapcsolatai a közönség
gel. Bp„ Könyvtári és Informatikai Kama
ra 1996., 162 oldal 650 Ft

A Magyar Public Relations Szövetség 
hivatalos meghatározása szerint a PR „egy 
szervezet kommunikációjának szervezé
sét” jelenti. A PR-t egyszerűbben közön
ségkapcsolatoknak is nevezhetjük. Pelejtei 
Tibor kis könyve e tevékenység teljességre 
törő, tömör összefoglalása kíván lenni. A 
szerző elsősorban kisebb szervezetek- kis
vállalkozások, nonprofit szervezetek -  
kommunikációjára összpontosít, nem fog
lalkozik a PR-tevékeny ség egyetemi szintű 
alapozó tárgyaival, inkább a köznapi gya
korlatból indul ki. A könyv részletesen tár
gyalja a szervezetek iránti bizalom meg
szerzésének, a kapcsolatok ápolásának, a 
visszacsatolásos tájékoztatásnak ismérve
it. Pelejtei Tibor -  a mai, túlzottan marke
tingorientált szemlélet helyett -  a klasszi
kus modell irányzatának a híve.

A mű ismeretanyagának főrésze nép
szerű előadásban tárgyalja a PR-tevékeny- 
ség szemléleti alapelveit, történetét és a 
könnyebb megközelítés érdekében a téma
kör szakirodalmi szemléjét is közli. A 
könyv miután sok területet érint (viselke
dési formák, tömegkommunikáció, kéz
iratszerkesztés, kiállításrendezés stb.), így 
egy-egy témával kapcsolatban csak a leg
alapvetőbb tudnivalókat közli. A kötet kü

lönösen azoknak hasznos, akik kénytele
nek egy-egy kisebb intézmény PR-teendő- 
it egyedül ellátni.

Szikinger István: Az alkotmány. Bp., 
Útmutató Kiadó 1996., 126 oldal (Változó 
világ sorozat 6.) 290 Ft

Az alkotmányjoggal a gyakorlatban és 
kutatásai során egyaránt foglalkozó szerző 
mindenekelőtt arra keresi a választ: vajon 
az alkotmányt tekinthetjük-e valamiféle 
üres edénynek, ami tetszőleges tartalom
mal megtölthető. Szikinger István fontos
nak tartja meggyőzni olvasóit arról, hogy 
az alkotmány nem napi politikai ötletek tár
háza.

A kötet bemutatja az alkotmányban rej
lő lehetőségeket és korlátokat, s mindezzel 
a majdani népszavazáshoz kíván segítséget 
nyújtani. A könyv rövid történeti összefog
laló után megrajzolja az alkotmány helyét a 
jogrendszerben, elemzi az alkotmány és a 
politika viszonyát, tárgyalja az ún. alkot
mánybiztosítékokat. Ezt követően -  az em
ber és a közhatalom kapcsolatának tár
gyalásakor -  ismerteti az alapvető jogokat 
és kötelességeket, szól a közhatalom mű
ködése során az állampolgárságról és a 
népszuverenitásról, meghatározza az állam 
és az államszervezet céljait. A két utolsó 
fejezet az alkotmányfejlődés tendenciái
val, illetőleg a magyar alkotmány lehetsé
ges jövőjével foglalkozik.

Ez a rövid terjedelmű, népszerű isme
retterjesztő munka a közép- és felsőfokú 
képzésben egyaránt jól használható.

(Válogatás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Szakkönyvtára szerzemé
nyeiből.)


