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GYERMEKI JOGOK,
SZÜLŐI FELELŐSSÉG
ÉS GYERMEKVÉDELEM
MÁSODIK, AKTUALIZÁLT KIADÁS

Szemle

A gyermekközpontú gondoskodás
és védelem elmélete, gyakorlata
SZERZŐK: Filó Erika, Katonáné Pehr Erika
ÁRA: 9000 Ft

A kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó és többször módosított gyermekvédelmi törvény mellett feldolgozza a Polgári Törvénykönyv megújult Családjogi Könyvét, valamint a Gyermek jogairól szóló Egyezményt.
Ugyanakkor a hazai jogszabályokon kívül egyre jelentősebb a nemzetközi normák szerepe is, ezért az ENSZ, az Európa
Tanács, valamint az EU jogforrásaira szintén kitérnek a szerzők.
A szerzők a családjog és a gyermekvédelem kiváló elméleti és gyakorlati szakemberei, mindketten évtizedek óta e
jogterületek egyetemi oktatói. A Gyermeki jogok, gyermekvédelem című könyvük három kiadást ért meg, és kiemelkedően keresett volt az olvasók körében. A kibővült címet viselő, 2015-ben megjelent, ugyancsak sikeres kiadás most
hatályosított és bővített kötete a jogalkalmazóknak, valamint az egyetemi alapképzésben, továbbképzésben részt vevő
hallgatóknak segít eligazodni ezen a nagy jelentőségű jogterületen.
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SZERZŐK: Gelencsér Dániel, Harter Mária, Kiss Nikolett, Lukács Tamás,

Martonovics Bernadett, Muzsalyi Róbert, Pomeisl András, Rák Viktor,
Schadl György, Szécsényi-Nagy Kristóf, Turbucz Zoltán, Udvary Sándor
SZERKESZTŐK: Gelencsér Dániel, Udvary Sándor
ÁRA: 18 000 Ft

Könyvünk a végrehajtási jog részletes magyarázatát tartalmazza, a korábban megjelent kommentárokhoz képest mélyrehatóbb feldolgozását és szélesebb körű áttekintését adva a jogalkalmazás számára jelentős magyar, uniós és nemzetközi
végrehajtási jogi rendelkezéseknek. A klasszikusnak mondható törvénymagyarázatok mellett a kötet a gyakorlat igényeire
reagálva egyedülálló részletességgel dolgozza fel például a közjegyzői okiratok vagy a külföldi választottbírósági ítéletek
végrehajtásának egyes kérdéseit.
A szerzők 2022. augusztus 1-jei időállapot szerint készítették el magyarázataikat, következésképpen a kötetben már
megtalálható egyebek mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnökének rendeleteinek,
illetve az állam által törvényes öröklés útján megszerzett vagyontárgy értékesítésével kapcsolatos különös végrehajtási
jogi rendelkezések magyarázata is. A könyv egy extra fejezetet is tartalmaz: Magyarországon elsőként – külföldi mintára –
cikkről cikkre haladva mutatja be az európai számlazárolási rendelet szabályait.
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