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„Pro Futuro hírlevél”
2015/2.
Tisztelt Kollégák!
Örömmel számolok be arról, hogy megjelent a Pro Futuro című folyóirat 2015/2. száma. A
tanszéki példányokat már holnap eljuttatjuk a tanszékvezetőknek. A 216 oldalas kiadvány
tartalmához – az eddigiekhez hasonlóan – honlapunkon keresztül is szabad elérést biztosítunk
majd minden érdeklődő számára.
A lapszám tartalma: (Jog- és államtudomány) Becánics Adrienn: Jogalkotási törekvések az
európai polgárok egységes konzuli védelmének megteremtésére. Cservák Csaba: A hatalmi ágak
megosztásának XXI. századi kérdései az Alaptörvényt követően. Szilágyi János Ede: A vízjogi
szabályozási csomópontok továbbfejlesztésének lehetőségei. Láncos Petra Lea: A magzatok és
embriók kereskedelmi és ipari célú felhasználásának morális és jogi kérdései. (Jogpolitika)
Gajduschek György – Fekete Balázs: A jogismeretet befolyásoló társadalmi tényezők elemzése.
Bognár Alexandra – Domokos Andrea: Régi, új kihívások – szegénység, migráció, bűnözés.
(Joggyakorlat) Klemencsics Andrea: Az Emberi Jogok Európai Bírósága által előidézett
változások a magyar jogrendszerben. Zaccaria Márton Leó: Áldozatvédelem vagy tényleges
bizonyítás? A fordított bizonyítási teher megítélése a foglalkozási diszkriminációs ügyek hazai
gyakorlatában. Kovács-Hegedűs Vera: A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba.
(Szemle) Fodor László: Kommunális környezetvédelem német szemmel. (Bibliográfia) A 2013ben megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 2. rész.
A szerkesztőség nevében köszönettel tartozom mindazoknak a debreceni jogi kari kollégáknak,
hallgatóknak, akik tanulmányok vagy annotációk szerzőjeként, lektorként, tanácsadóként a
segítségünkre voltak abban, hogy ez a szám is időben elkészülhessen. Tőlük azt kérem, hogy
szerzői illetve tiszteletpéldányukat Puskás Mária ügyvivő szakértőtől vegyék át a C-8/b
irodában. (A nem debreceni közreműködőknek, szakmai szervezeteknek postán küldjük el a
példányaikat.)
A következő számba még január közepéig várunk kéziratokat, amire egyébként a JTI következő
hírlevelében a szélesebb szakmai közönséget is felhívjuk.
Debrecen, 2015. december 8.
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