
 

 

KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK 

REPERTÓRIUM 1962–2018 

Az OKRI évente megjelenő kiadványa 1962-ben indult; öt névváltozást ért meg: 
 
■ Kriminalisztikai Tanulmányok    1962–1970, I–VIII. szám 
■ Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 1972–1991, IX–X. és 11–28. számok 
■ Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv / 
 Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 1992–1995, 29–32. szám 
■ Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 1996–1999, 33–36. szám 
■ Kriminológiai Tanulmányok   2000–       , 37–       szám 
 
 

   
 

ALBRECHT, HANS-JÖRG: 
Biztonság és bűnmegelőzés. Objektív biztonság –  
szubjektív biztonság 

 ■   47. (2010) 

ANTAL SZILVIA: 
A büntetések foganatba vételének, megkezdésének  
szabályozása 

 ■   44. (2007) 

ANTAL SZILVIA: 
Public Private Partnership  ■   45. (2008) 

ANTAL SZILVIA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES: 
Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata  ■   46. (2009) 

ANTAL SZILVIA – VIG DÁVID: 
A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus 
vizsgálata 

 ■   43. (2006) 

AVAR JENŐ: 
A terhelt kihallgatásának néhány taktikai problémája 
a nyomozás során 

 ■     4. (1966) 

AVAR JENŐ: 
A bizonyítási gyakorlat néhány kérdése a nyomozásban  ■     6. (1968) 

AVAR JENŐ:   
A terhelt társadalomra veszélyességének bizonyítása  ■     7. (1969) 
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AVAR JENŐ:   
A szándékos súlyos testi sértés néhány kriminológiai  
problémája 

 ■     9. (1972) 

  
  

BAKÓCZI ANTAL:   
A bűnözés a népgazdasági ágazatokban  ■   13. (1976) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A bűnözés gazdasági következményeiről  ■   14. (1977) 

BAKÓCZI ANTAL:   
Az élet elleni bűnözés tipizálási és osztályozási kérdései  ■   15. (1978) 

BAKÓCZI ANTAL:   
Az élet elleni bűnözés várható alakulásáról  ■   16. (1979) 

BAKÓCZI ANTAL:   
Az emberölés indítékai  ■   17. (1980) 

BAKÓCZI ANTAL:   
Az emberölés megítélése a társadalmi fejlődés különböző 
szakaszaiban 

 ■   21. (1984) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A bűnmegelőzés fejlesztésének időszerű feladatai  ■   22. (1985) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A vagyon elleni bűnözés és okai  ■   23. (1986) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A betöréses lopások főbb kriminológiai jellemzői  ■   24. (1987) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A testi épség elleni szándékos bűnözés kriminológiája  ■   25. (1988) 

BAKÓCZI ANTAL:   
A testi épség elleni bűnözés oksága és megelőzése  ■   26. (1989) 

BAKÓCZI ANTAL:   
Az erőszak „ára”  ■   29. (1992) 

BAKÓCZI ANTAL – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SZIKI LAJOS:   
A garázdaság néhány kriminológiai kérdése  ■   26. (1989) 

BARABÁS TÜNDE:   
A bosszútól a kiegyezésig  ■   30. (1993) 

BARABÁS ANDREA TÜNDE:   
A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus  
vizsgálat tükrében 

 ■   33. (1996) 

BARABÁS TÜNDE:   
Az áldozattá válás sajátosságai Magyarország egyes  
régióiban 

 ■   42. (2005) 
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BARABÁS ANDREA TÜNDE:   
A vádelhalasztások számának alakulása a magyar  
büntetőeljárásban 

 ■   44. (2007) 

BARABÁS A. TÜNDE:   
Az erőszakos bűncselekmények sértettjei (1995–2005)  ■   45. (2008) 

BARABÁS ANDREA TÜNDE:   
A mediáció lehetőségei a büntetés-végrehajtásban  ■   48. (2011) 

BARABÁS A. TÜNDE – GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY:   
Média és igazságszolgáltatás  ■   43. (2006) 

BARABÁS ANDREA TÜNDE – IRK FERENC:   
Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett  
bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés I. rész 

 ■   38. (2001) 

BARABÁS A. TÜNDE – IRK FERENC:   
Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett  
bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés II. rész 

 ■   39. (2002) 

BARABÁS A. TÜNDE – KISS ANNA:   
A sértett megváltozott szerepe  ■   36. (1999) 

BARABÁS A. TÜNDE – KOPLÁNYI GERGELY – SZIGETI ÁKOS:   

A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák  
és kezelésük Budapest két városrészében 

 ■   55. (2018) 

BARABÁS A. TÜNDE – MÉSZÁROS ÁDÁM – WINDT SZANDRA:   
A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban: 
aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az  
individualizálás szempontjaira 

 ■   45. (2008) 

BARABÁS A. TÜNDE – MOLNÁR CSABA:   
„A pénzmosás fantomja”. Tanulmány a pénzmosással  
kapcsolatos empirikus kutatásról 

 ■   37. (2000) 

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:   
Elterelés vagy elzárás?  ■   41. (2004) 

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:   
Az ügyész szerepe a mediációban –  
az első év tapasztalatai 

 ■   46. (2009) 

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:   
Mediáció körben ■   51. (2014) 

BÁRD PETRA:   
A kölcsönös bizalom elvével szembeni alkotmányos  
aggályok az európai elfogatóparancs példáján keresztül 

 ■   45. (2008) 

BÁRD PETRA:   
Európai Unió: a szabadság, a biztonság vagy a jog  
érvényesülésének a térsége?  

 ■   46. (2009) 
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BÁRD PETRA:   
A bűnügyi együttműködés csapdái: a Tobin-ügy  ■   51. (2014) 

BÁRD PETRA – BORBÍRÓ ANDREA:   
Kontrollálatlan kontrolltársadalom  ■   47. (2010) 

BÁRD PETRA – WOUTER VAN BALLEGOOIJ:   
Metszéspontok: uniós büntetőjog és alapjogok  ■   54. (2017) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Tinták vizsgálata kémiai reagensekkel  ■     4. (1966) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Papírok anyagának kriminalisztikai vizsgálata  ■     5. (1966) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Tinták színezőanyagainak vizsgálata papírkromatográfiás  
módszerrel 

 ■     6. (1968) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Tinták anyagának vizsgálata rétegkromatográfiás mód-
szerrel 

 ■     7. (1969) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Ceruzák anyagának vizsgálatáról  ■     9. (1972) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
A másolásos módszer alkalmazása az iratvizsgálat  
egyes területein 

 ■   11. (1974) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Íróanyagok vizsgálata papírelektroforézises módszerrel  ■   13. (1976) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
Iratok anyagának lumineszcenciás vizsgálata  ■   15. (1978) 

BÁRKÁNYI PÁL:   
A talajnyomok vizsgálatának kriminalisztikai lehetőségei  ■   20. (1983) 

BELOVICS ERVIN:   

A jogos védelem új rendszerének kialakulása a magyar  
büntetőjogban 

 ■   50. (2013) 

BELOVICS ERVIN:   
A pártatlanság megítélése az Alkotmánybíróság 
21/2016. (XI. 30.) AB határozatának tükrében 

 ■   54. (2017) 

BÍRÓ ANDRÁS:   
Kriminalisztikai ismeretek az ügyészi munkában  ■   27. (1990) 

BOLYKY ORSOLYA:   
A kiterjesztett öngyilkosságok kriminológiai háttere  ■   52. (2015) 

BOLYKY ORSOLYA:   
A terhelti védekezések bírói értékelése emberölési ügyekben  ■   53. (2016) 
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BOLYKY ORSOLYA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES – SZABÓ JUDIT: 
Az életfogytig tartó szabadságvesztés  
jogalkalmazási gyakorlata 

 ■   54. (2017) 

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER:   
A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás  
előzményei 

 ■   42. (2005) 

BORBÍRÓ ANDREA:   
Prevenció és büntető igazságszolgáltatás  ■   46. (2009) 

BORBÍRÓ ANDREA – SZABÓ JUDIT:   
Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási  
intézetekben a nemzetközi kutatások fényében 

 ■   49. (2012) 

BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:   
Kísérlet a visszaesés bejóslására  ■   20. (1983) 

BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:   
Börtönadaptáció és visszaesés  ■   21. (1984) 

BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:   
A visszaesés és a börtönadaptáció előrejelzése fiatalkorú  
bűnelkövetőknél 

 ■   22. (1985) 

   

   
CSALAY ANDRÁS:   

A rablás oksága  ■   29. (1992) 
CSALAY ANDRÁS – SZIKI LAJOS:   

A rablás alakulása Budapesten  ■   26. (1989) 
CSALAY ANDRÁS – SZIKI LAJOS:   

A rablási helyzet Magyarországon  ■   28. (1991) 
CSÉKA ERVIN:   

A büntető eljárásjogunk reformja és a nyomozási szak  
néhány elvi kérdése 

 ■     1. (1962) 

CSÉKA ERVIN:    
A ténymegismerés elméleti alapjai a büntető eljárásban  ■     2. (1963) 

CSISNIER ILDIKÓ:   
A bűnüldöző szervek helye és szerepe a bűnözés  
megelőzésének rendszerében, különös tekintettel  
tevékenységük két fő irányára 

 ■   22. (1985) 

   
   
DERES PETRONELLA:   

Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről  
egy OKRI-kutatás tükrében 

 ■   53. (2016) 
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DUNAVÖLGYI SZILVESZTER:   
A közbiztonságról és a rendőrségről alkotott vélemények 
területi jellemzői 

 ■   42. (2005) 

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – FINSZTER GÉZA:   
A képviselői mentelmi jog szabályozása Európában  
és a hazai gyakorlat 

 ■   41. (2004) 

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – TILKI KATALIN:   
Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál  ■   45. (2008) 

   
   
EGRESSY ANDRÁS:   

A garázdaság kriminológiai sajátosságai  ■     8. (1970) 
EGRESSY ANDRÁS:   

Kriminológiai kutatások a társadalmi tulajdon elleni  
bűnözés körében (1960–1970) 

 ■     9. (1972) 

EGRESSY ANDRÁS:   
Bűnözés és megelőzés a belkereskedelemben  ■   21. (1984) 

EGRESSY ANDRÁS:   
Bűnözés – bűnmegelőzés az élelmiszer-gazdaságban  ■   22. (1985) 

ERDEI ÁRPÁD:   
Az azonosító ismérvek állandóságának néhány kérdéséről 
az igazságügyi lőfegyvertanban 

 ■     8. (1970) 

ERDEI ÁRPÁD:   
A kibernetikai, matematikai és logikai módszerek jogi  
alkalmazásával kapcsolatos néhány problémáról 

 ■     9. (1972) 

ERDEI ÁRPÁD:   
In memoriam Pusztai László  ■   33. (1996) 

ERDEI ÁRPÁD – PUSZTAI LÁSZLÓ:   
A szakértői intézményrendszer továbbfejlesztésének  
néhány kérdéséről 

 ■   22. (1985) 

   

   
FADGYAS ANDRÁS:   

A gyermekölések kriminológiai kérdései  ■     4. (1966) 
FADGYAS ANDRÁS:   

A garázdaság bűntette a gyakorlatban  ■     8. (1970) 
FARKAS ÁKOS:   

A büntetőjogi együttműködés néhány problémája  
az Európai Unióban 

 ■   37. (2000) 
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FARKAS ÁKOS – PAP GÁBOR: 
Alkotmányosság és büntetőeljárás  ■   30. (1993) 

FARKAS KRISZTINA:   
A gyorsító megoldások rendszere  
az osztrák büntetőeljárásban 

 ■   55. (2018) 

FAZEKAS JUDIT:   
Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban –  
a hágai programtól a stockholmi programig 

 ■   49. (2012) 

FEHÉR LENKE:   
Erőszakos bűnözés – bűnözéstől való félelem  ■   33. (1996) 

FEHÉR LENKE:   
Az áldozatok jogai és az áldozat-segítő szervezetek  ■   36. (1999) 

FEHÉR LENKE:   
Modellek a családon belüli erőszak kezelésére  ■   41. (2004) 

FEHÉR LENKE:   
Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem  ■   42. (2005) 

FEHÉR LENKE:   
A prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények.  
Egy empirikus vizsgálat főbb tanulságai 

 ■   44. (2007) 

FEHÉR LENKE – PARTI KATALIN:   
Nők a börtönben  ■   39. (2002) 

FEHÉR LENKE – PATERA ANTAL:   
A pénzintézetek és üzemanyagtöltő állomások sérelmére  
elkövetett rablások vizsgálata 

 ■   34. (1997) 

FINSZTER GÉZA:   
A titkos információgyűjtés szabályozása a hatályos jogban  ■   37. (2000) 

FINSZTER GÉZA:   
A rendészet rendszere  ■   39. (2002) 

FINSZTER GÉZA:   
A korrupció által sújtott rendőrségek  
(Nemzetközi kitekintés) 

 ■   40. (2003) 

FINSZTER GÉZA:   
A bűnügyi nyilvántartás helyzete és fejlesztésének  
lehetőségei 

 ■   43. (2006) 

FINSZTER GÉZA:   
Rendvédelemről szóló alkotmánybírósági  
határozatok elemzése 

 ■   44. (2007) 

FINSZTER GÉZA:    
Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság.  
Tanulmány a rendőrségről 

 ■   47. (2010) 
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FÜLÖP ÁGNES – KISS ANNA: 
Az óvadék elméleti és gyakorlati kérdései  ■   45. (2008) 

FÜLÖP ÁGNES – NAGY EMESE:   
Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában  ■   42. (2005) 

   
   
GARAI RENÁTA:   

A kapcsolati erőszak dilemmái – tények és tévhitek  
a gyakorlatban 

 ■   54. (2017) 

GARAI RENÁTA:   

A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének  
jogalkalmazási kérdései 

 ■   55. (2018) 

GOSZTONYI GÉZA – KEREZSI KLÁRA:   
A családsegítő és a pártfogó szolgálatok lehetséges  
szerepe a bűnmegelőzésben 

 ■   31. (1994) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Gyanúsított – terhelt  ■     2. (1963) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Igazságügyi szakértők a nyomozásban  ■     3. (1964) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A bizonyítás tárgya és kerete a nyomozásban  ■     5. (1966) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Az Országos Kriminalisztikai Intézet kutatásainak 10 éve  ■     9. (1972) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A bűnözés néhány kérdéséről  ■   10. (1973) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A fejlődés kísérőjelenségeinek kriminogén jellege  ■   11. (1974) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Bűnözés a különböző társadalmi rendszerekben  ■   14. (1977) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Új tendenciák a vagyon elleni bűnözésben  ■   16. (1979) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A bűnözés megelőzéséről  ■   17. (1980) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Húsz év (1960–1980) kriminológiai és kriminalisztikai  
kutatásairól 

 ■   18. (1981) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A bűnüldöző és igazságügyi szervek a bűnözésmegelőzés  
rendszerében 

 ■   21. (1984) 
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GÖDÖNY JÓZSEF: 
A bűnözés helyzete és változásai  ■   23. (1986) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 
25 éves tevékenységéről (1960–1985) 

 ■   23. (1986) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnözés  ■   24. (1987) 

GÖDÖNY JÓZSEF:   
A bűnözés új jelenségei  ■   25. (1988) 

GÖNCZÖL KATALIN:   
Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon.  
Reformok 2002–2009 

 ■   47. (2010) 

   
   
GYÖRGYI KÁLMÁN:   

In memoriam Dr. Pusztai László  ■   33. (1996) 
GYURKÓ SZILVIA:   

Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának  
lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben 

 ■   42. (2005) 

GYURKÓ SZILVIA:   
A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és 
fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott  
jogkövetkezmények körüli dilemmák 

 ■   45. (2008) 

GYURKÓ SZILVIA:   
A jogellenesen külföldre vitt gyermekek – az esetek és az  
ellátórendszer jellemzői 

 ■   48. (2011) 

GYURKÓ SZILVIA:   
Gyermekbarát igazságszolgáltatás  ■   49. (2012) 

GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY:   
A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában  ■   46. (2009) 

   
   
HAJDU MAGDOLNA:   

A számítógépes bűnözés rövid áttekintése, figyelemmel  
az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaira 

 ■   36. (1999) 

HERCZOG MÁRIA:   
Javítóintézeti nevelés és család  ■   31. (1994) 

HERCZOG MÁRIA:   
Csecsemőgyilkosságok megelőzésének és kezelésének  
lehetőségei 

 ■   36. (1999) 
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HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA:   
Randevú-erőszak – partnerbántalmazás a családi  
együttélést megelőzően 

 ■   43. (2006) 
 

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA:   
Ártatlanságra ítélve – gyermekkorú elkövetők az  
igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán 

 ■   44. (2007) 

HOLÉ KATALIN:   
Bűnügyi együttműködés Európában  ■   36. (1999) 

   
   
IRK FERENC:   

A közúti tömegközlekedési balesetek okairól  ■   10. (1973) 
IRK FERENC:   

A hivatásos gépjárművezetők közlekedési baleseteinek 
okairól 

 ■   11. (1974) 

IRK FERENC:   
Magángépjárművezetők baleseteiről  ■   12. (1975) 

IRK FERENC:   
A közlekedési balesetekkel kapcsolatos bűncselekmények 
megelőzési irányai és eszközei 

 ■   14. (1977) 

IRK FERENC:   
A kriminológia helyzete az NSZK-ban  ■   15. (1978) 

IRK FERENC:   
A gondatlan bűnözés struktúrája és dinamikája  ■   16. (1979) 

IRK FERENC:   
Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról I. rész  ■   17. (1980) 

IRK FERENC:   
A társadalmi rétegződés kriminológiai és büntetőjogi  
vetületeinek rendszere 

 ■   18. (1981) 

IRK FERENC:   
Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról II. rész  ■   19. (1982) 

IRK FERENC:   
A gondatlan bűnözés oksági kérdései  ■   20. (1983) 

IRK FERENC:   
A gondatlan bűnözés megelőzési kérdései  ■   21. (1984) 

IRK FERENC:   
A bűnözés megelőzése jogi eszközeinek elméletéhez  ■   22. (1985) 

IRK FERENC:   
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