KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK

REPERTÓRIUM 1962–2022
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)

■

44. (2007)

Public Private Partnership

■

45. (2008)

Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata

■

46. (2009)

■

43. (2006)

■

4. (1966)

A bizonyítási gyakorlat néhány kérdése a nyomozásban

■

6. (1968)

A terhelt társadalomra veszélyességének bizonyítása

■

7. (1969)

ANTAL SZILVIA:

A büntetések foganatba vételének, megkezdésének
szabályozása

ANTAL SZILVIA:

ANTAL SZILVIA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES:
ANTAL SZILVIA – VIG DÁVID:

A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata

AVAR JENŐ:

A terhelt kihallgatásának néhány taktikai problémája
a nyomozás során

AVAR JENŐ:
AVAR JENŐ:

REPERTÓRIUM

AVAR JENŐ:

A szándékos súlyos testi sértés néhány kriminológiai
problémája

■

9. (1972)

A bűnözés a népgazdasági ágazatokban

■

13. (1976)

A bűnözés gazdasági következményeiről

■

14. (1977)

Az élet elleni bűnözés tipizálási és osztályozási kérdései

■

15. (1978)

Az élet elleni bűnözés várható alakulásáról

■

16. (1979)

Az emberölés indítékai

■

17. (1980)

■

21. (1984)

A bűnmegelőzés fejlesztésének időszerű feladatai

■

22. (1985)

A vagyon elleni bűnözés és okai

■

23. (1986)

A betöréses lopások főbb kriminológiai jellemzői

■

24. (1987)

A testi épség elleni szándékos bűnözés kriminológiája

■

25. (1988)

A testi épség elleni bűnözés oksága és megelőzése

■

26. (1989)

Az erőszak „ára”

■

29. (1992)

A garázdaság néhány kriminológiai kérdése

■

26. (1989)

A bosszútól a kiegyezésig

■

30. (1993)

■

33. (1996)

■

42. (2005)

BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:

Az emberölés megítélése a társadalmi fejlődés különböző
szakaszaiban

BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:
BAKÓCZI ANTAL:

BAKÓCZI ANTAL – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SZIKI LAJOS:
BARABÁS TÜNDE:

BARABÁS ANDREA TÜNDE:

A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus
vizsgálat tükrében

BARABÁS TÜNDE:

Az áldozattá válás sajátosságai Magyarország egyes
régióiban

Kriminológiai Tanulmányok

BARABÁS ANDREA TÜNDE:

A vádelhalasztások számának alakulása a magyar
büntetőeljárásban

■

44. (2007)

Az erőszakos bűncselekmények sértettjei (1995–2005)

■

45. (2008)

A mediáció lehetőségei a büntetés-végrehajtásban

■

48. (2011)

Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban

■

56. (2019)

Média és igazságszolgáltatás

■

43. (2006)

■

58. (2021)

■

38. (2001)

■

39. (2002)

■

36. (1999)

■

55. (2018)

■

45. (2008)

■

37. (2000)

■

41. (2004)

■

46. (2009)

■

51. (2014)

BARABÁS A. TÜNDE:

BARABÁS ANDREA TÜNDE:

BARABÁS A. TÜNDE – DALLOS ENDRE – MOLNÁR ISTVÁN JENŐ – PAPP JÓZSEF:
BARABÁS A. TÜNDE – GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY:
BARABÁS A. TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA:

Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei. A sértetti
pozíció erősödése, eljárásgyorsítás, -egyszerűsítés

BARABÁS ANDREA TÜNDE – IRK FERENC:

Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett
bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés I. rész

BARABÁS A. TÜNDE – IRK FERENC:

Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett
bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés II. rész

BARABÁS A. TÜNDE – KISS ANNA:

A sértett megváltozott szerepe

BARABÁS A. TÜNDE – KOPLÁNYI GERGELY – SZIGETI ÁKOS:

A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák
és kezelésük Budapest két városrészében

BARABÁS A. TÜNDE – MÉSZÁROS ÁDÁM – WINDT SZANDRA:

A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban:
aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az
individualizálás szempontjaira

BARABÁS A. TÜNDE – MOLNÁR CSABA:

„A pénzmosás fantomja”. Tanulmány a pénzmosással
kapcsolatos empirikus kutatásról

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:

Elterelés vagy elzárás?

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:

Az ügyész szerepe a mediációban –
az első év tapasztalatai

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA:

Mediáció körben

REPERTÓRIUM

BÁRD PETRA:

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

■

45. (2008)

■

46. (2009)

A bűnügyi együttműködés csapdái: a Tobin-ügy

■

51. (2014)

Kontrollálatlan kontrolltársadalom

■

47. (2010)

Metszéspontok: uniós büntetőjog és alapjogok

■

54. (2017)

Tinták vizsgálata kémiai reagensekkel

■

4. (1966)

Papírok anyagának kriminalisztikai vizsgálata

■

5. (1966)

■

6. (1968)

Tinták anyagának vizsgálata rétegkromatográfiás módszerrel

■

7. (1969)

Ceruzák anyagának vizsgálatáról

■

9. (1972)

BÁRD PETRA:

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

BÁRD PETRA:

BÁRD PETRA – BORBÍRÓ ANDREA:

BÁRD PETRA – WOUTER VAN BALLEGOOIJ:
BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:

Tinták színezőanyagainak vizsgálata papírkromatográfiás
módszerrel

BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:

A másolásos módszer alkalmazása az iratvizsgálat
egyes területein

■

11. (1974)

Íróanyagok vizsgálata papírelektroforézises módszerrel

■

13. (1976)

Iratok anyagának lumineszcenciás vizsgálata

■

15. (1978)

A talajnyomok vizsgálatának kriminalisztikai lehetőségei

■

20. (1983)

■

50. (2013)

■

54. (2017)

■

27. (1990)

BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:
BÁRKÁNYI PÁL:

BELOVICS ERVIN:

A jogos védelem új rendszerének kialakulása a magyar
büntetőjogban

BELOVICS ERVIN:

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

BÍRÓ ANDRÁS:

Kriminalisztikai ismeretek az ügyészi munkában

Kriminológiai Tanulmányok

BOLYKY ORSOLYA:

A kiterjesztett öngyilkosságok kriminológiai háttere

■

52. (2015)

A terhelti védekezések bírói értékelése emberölési ügyekben

■

53. (2016)

■

54. (2017)

■

42. (2005)

■

57. (2020)

■

58. (2021)

■

46. (2009)

■

49. (2012)

Kísérlet a visszaesés bejóslására

■

20. (1983)

Börtönadaptáció és visszaesés

■

21. (1984)

■

22. (1985)

A rablás oksága

■

29. (1992)

A rablás alakulása Budapesten

■

26. (1989)

A rablási helyzet Magyarországon

■

28. (1991)

■

56. (2019)

■

58. (2021)

BOLYKY ORSOLYA:

BOLYKY ORSOLYA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES – SZABÓ JUDIT:

Az életfogytig tartó szabadságvesztés
jogalkalmazási gyakorlata

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER:

A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás
előzményei

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER:

Talpon maradni… Reziliens életutak elemzése

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER:

A bűnszervezet büntetőjogi szabályozása és a bizonyítás
nehézségei a jogszabály-módosítás előtt

BORBÍRÓ ANDREA:

Prevenció és büntető igazságszolgáltatás

BORBÍRÓ ANDREA – SZABÓ JUDIT:

Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási
intézetekben a nemzetközi kutatások fényében

BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:
BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:
BOROS JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:

A visszaesés és a börtönadaptáció előrejelzése fiatalkorú
bűnelkövetőknél

CSALAY ANDRÁS:

CSALAY ANDRÁS – SZIKI LAJOS:
CSALAY ANDRÁS – SZIKI LAJOS:
CSAPUCHA BERNADETT:

Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási
körülményekre

CSAPUCHA BERNADETT:

A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető
törvényi tényállás egy aktakutatás tükrében

REPERTÓRIUM

CSÉKA ERVIN:

A büntető eljárásjogunk reformja és a nyomozási szak
néhány elvi kérdése

■

1. (1962)

■

2. (1963)

■

22. (1985)

■

53. (2016)

■

58. (2021)

■

59. (2022)

■

42. (2005)

■

41. (2004)

■

45. (2008)

■

8. (1970)

■

9. (1972)

Bűnözés és megelőzés a belkereskedelemben

■

21. (1984)

Bűnözés – bűnmegelőzés az élelmiszer-gazdaságban

■

22. (1985)

CSÉKA ERVIN:

A ténymegismerés elméleti alapjai a büntető eljárásban

CSISNIER ILDIKÓ:

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

DERES PETRONELLA:

Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről
egy OKRI-kutatás tükrében

DERES PETRONELLA:

Digitális tér – Kiberbűnözés. Aktuális helyzetkép

DERES PETRONELLA:

Kiberbiztonság, kiberbűnözés – Helyzetkép
a Covid–19-pandémia időszakából

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER:

A közbiztonságról és a rendőrségről alkotott vélemények
területi jellemzői

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – FINSZTER GÉZA:

A képviselői mentelmi jog szabályozása Európában
és a hazai gyakorlat

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – TILKI KATALIN:

Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál

EGRESSY ANDRÁS:

A garázdaság kriminológiai sajátosságai

EGRESSY ANDRÁS:

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

EGRESSY ANDRÁS:
EGRESSY ANDRÁS:

Kriminológiai Tanulmányok

ERDEI ÁRPÁD:

Az azonosító ismérvek állandóságának néhány kérdéséről az
igazságügyi lőfegyvertanban

■

8. (1970)

■

9. (1972)

■

33. (1996)

■

22. (1985)

A gyermekölések kriminológiai kérdései

■

4. (1966)

A garázdaság bűntette a gyakorlatban

■

8. (1970)

■

37. (2000)

■

30. (1993)

■

55. (2018)

■

56. (2019)

■

57. (2020)

■

58. (2021)

■

57. (2020)

■

49. (2012)

■

33. (1996)

ERDEI ÁRPÁD:

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

ERDEI ÁRPÁD:

In memoriam Pusztai László

ERDEI ÁRPÁD – PUSZTAI LÁSZLÓ:

A szakértői intézményrendszer továbbfejlesztésének
néhány kérdéséről

FADGYAS ANDRÁS:
FADGYAS ANDRÁS:
FARKAS ÁKOS:

A büntetőjogi együttműködés néhány problémája
az Európai Unióban

FARKAS ÁKOS – PAP GÁBOR:

Alkotmányosság és büntetőeljárás

FARKAS KRISZTINA:

A gyorsító megoldások rendszere
az osztrák büntetőeljárásban

FARKAS KRISZTINA:

A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése
Olaszországban

FARKAS KRISZTINA:

Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében

FARKAS KRISZTINA:

A büntetőeljárás időszerűségét célzó egyes újítások
empirikus megközelítésben

FARKAS KRISZTINA – KÁRMÁN GABRIELLA

Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében –
empirikus megközelítésben

FAZEKAS JUDIT:

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

FEHÉR LENKE:

Erőszakos bűnözés – bűnözéstől való félelem

REPERTÓRIUM

FEHÉR LENKE:

Az áldozatok jogai és az áldozat-segítő szervezetek

■

36. (1999)

Modellek a családon belüli erőszak kezelésére

■

41. (2004)

Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem

■

42. (2005)

■

44. (2007)

■

39. (2002)

■

34. (1997)

A titkos információgyűjtés szabályozása a hatályos jogban

■

37. (2000)

A rendészet rendszere

■

39. (2002)

■

40. (2003)

■

43. (2006)

■

44. (2007)

■

47. (2010)

Az óvadék elméleti és gyakorlati kérdései

■

45. (2008)

Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában

■

42. (2005)

■

54. (2017)

■

55. (2018)

FEHÉR LENKE:
FEHÉR LENKE:
FEHÉR LENKE:

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

FEHÉR LENKE – PARTI KATALIN:

Nők a börtönben

FEHÉR LENKE – PATERA ANTAL:

A pénzintézetek és üzemanyagtöltő állomások sérelmére
elkövetett rablások vizsgálata

FINSZTER GÉZA:
FINSZTER GÉZA:
FINSZTER GÉZA:

A korrupció által sújtott rendőrségek
(Nemzetközi kitekintés)

FINSZTER GÉZA:

A bűnügyi nyilvántartás helyzete és fejlesztésének lehetőségei

FINSZTER GÉZA:

Rendvédelemről szóló alkotmánybírósági
határozatok elemzése

FINSZTER GÉZA:

Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság.
Tanulmány a rendőrségről

FÜLÖP ÁGNES – KISS ANNA:

FÜLÖP ÁGNES – NAGY EMESE:

GARAI RENÁTA:

A kapcsolati erőszak dilemmái – tények és tévhitek
a gyakorlatban

GARAI RENÁTA:

A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének
jogalkalmazási kérdései

Kriminológiai Tanulmányok

GARAI RENÁTA:

A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási
gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai

■

56. (2019)

■

57. (2020)

■

58. (2021)

■

59. (2022)

■

31. (1994)

Gyanúsított – terhelt

■

2. (1963)

Igazságügyi szakértők a nyomozásban

■

3. (1964)

A bizonyítás tárgya és kerete a nyomozásban

■

5. (1966)

Az Országos Kriminalisztikai Intézet kutatásainak 10 éve

■

9. (1972)

A bűnözés néhány kérdéséről

■

10. (1973)

A fejlődés kísérőjelenségeinek kriminogén jellege

■

11. (1974)

Bűnözés a különböző társadalmi rendszerekben

■

14. (1977)

Új tendenciák a vagyon elleni bűnözésben

■

16. (1979)

A bűnözés megelőzéséről

■

17. (1980)

■

18. (1981)

■

21. (1984)

GARAI RENÁTA:

A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos
jogalkalmazói gyakorlatban. Dogmatikai kérdések, eljárási és
kriminológiai jellemzők

GARAI RENÁTA:

Kitől kell védeni a gyermekeket? Kiskorúak sérelmére
elkövetett szexuális bűncselekmények a tényadatok tükrében

GARAI RENÁTA:

Mennyi a bűn ára? A közvetítői eljárásokban kötött
megállapodások vizsgálatának tapasztalatai

GOSZTONYI GÉZA – KEREZSI KLÁRA:

A családsegítő és a pártfogó szolgálatok lehetséges
szerepe a bűnmegelőzésben

GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:

Húsz év (1960–1980) kriminológiai és kriminalisztikai
kutatásairól

GÖDÖNY JÓZSEF:

A bűnüldöző és igazságügyi szervek a bűnözésmegelőzés
rendszerében

REPERTÓRIUM

GÖDÖNY JÓZSEF:

A bűnözés helyzete és változásai

■

23. (1986)

■

23. (1986)

A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnözés

■

24. (1987)

A bűnözés új jelenségei

■

25. (1988)

■

47. (2010)

■

33. (1996)

■

42. (2005)

■

45. (2008)

■

48. (2011)

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

■

49. (2012)

A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában

■

46. (2009)

■

36. (1999)

■

31. (1994)

■

36. (1999)

GÖDÖNY JÓZSEF:

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

GÖDÖNY JÓZSEF:
GÖDÖNY JÓZSEF:

GÖNCZÖL KATALIN:

Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon.
Reformok 2002–2009

GYÖRGYI KÁLMÁN:

In memoriam Dr. Pusztai László

GYURKÓ SZILVIA:

Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának
lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben

GYURKÓ SZILVIA:

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

GYURKÓ SZILVIA:

A jogellenesen külföldre vitt gyermekek – az esetek és az
ellátórendszer jellemzői

GYURKÓ SZILVIA:

GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY:

HAJDU MAGDOLNA:

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

HERCZOG MÁRIA:

Javítóintézeti nevelés és család

HERCZOG MÁRIA:

Csecsemőgyilkosságok megelőzésének és kezelésének
lehetőségei

Kriminológiai Tanulmányok

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA:

Randevú-erőszak – partnerbántalmazás a családi
együttélést megelőzően

■

43. (2006)

■

44. (2007)

■

36. (1999)

A közúti tömegközlekedési balesetek okairól

■

10. (1973)

A hivatásos gépjárművezetők közlekedési baleseteinek okairól

■

11. (1974)

Magángépjárművezetők baleseteiről

■

12. (1975)

■

14. (1977)

A kriminológia helyzete az NSZK-ban

■

15. (1978)

A gondatlan bűnözés struktúrája és dinamikája

■

16. (1979)

Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról I. rész

■

17. (1980)

■

18. (1981)

Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról II. rész

■

19. (1982)

A gondatlan bűnözés oksági kérdései

■

20. (1983)

A gondatlan bűnözés megelőzési kérdései

■

21. (1984)

A bűnözés megelőzése jogi eszközeinek elméletéhez

■

22. (1985)

A gondatlan bűnözés morfológiai jellemzői, oksági háttere

■

23. (1986)

Deviáció, gondatlan bűnözés, megelőzés

■

24. (1987)

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA:

Ártatlanságra ítélve – gyermekkorú elkövetők az
igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán

HOLÉ KATALIN:

Bűnügyi együttműködés Európában

IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:

A közlekedési balesetekkel kapcsolatos bűncselekmények
megelőzési irányai és eszközei

IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:

A társadalmi rétegződés kriminológiai és büntetőjogi
vetületeinek rendszere

IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:

REPERTÓRIUM

IRK FERENC:

A skandináv kriminológia és kriminálpolitika

■

25. (1988)

A szükséglettől a tettig

■

26. (1989)

Az erkölcs és a büntetőjog elméleti kérdései

■

27. (1990)

Morál és jog viszonya a közvéleményben

■

28. (1991)

Baleset és erőszak

■

30. (1993)

Rendszerváltás és bűnözés – négy év után

■

32. (1995)

Közlekedésbiztonság és generális prevenció

■

34. (1997)

■

37. (2000)

■

37. (2000)

A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője

■

40. (2003)

A közlekedési deviancia régióspecifikus vonásai

■

42. (2005)

■

47. (2010)

■

50. (2013)

■

51. (2014)

■

52. (2015)

Zöldkriminológia: szemlélet, súlypontok, irányzatok

■

53. (2016)

Az elfogadhatatlan termelési kockázatokról és következményeikről

■

57. (2020)

IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:

A morál és a büntetőjog időszerű kérdései (Egy
közvélemény-kutatás tapasztalatai)

IRK FERENC:

Az Országos Kriminalisztikai Intézettől az
Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézeten át
az Országos Kriminológiai Intézetig

IRK FERENC:
IRK FERENC:
IRK FERENC:

A kriminálszociológia alternatívái rizikótársadalomban.
Káosz vagy a szabadság rendje

IRK FERENC:

Teljesítmény és biztonság viszonya a kockázattársadalom
szervezeteinek működésében. Makrokriminológiai megközelítés

IRK FERENC:

A kockázattársadalom menedzserdevianciáiról

IRK FERENC:

A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai
vonatkozásai

IRK FERENC:
IRK FERENC:

Kriminológiai Tanulmányok

IRK FERENC – FINSZTER GÉZA:

Gazdasági-társadalmi változások, a bűnözés új kihívásai
(Szervezett bűnözés Kelet-Közép-Európában, az Európai
Unió peremén)

■

38. (2001)

Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban

■

40. (2003)

A kézírásvizsgálatok új lehetőségei és perspektívái

■

39. (2002)

■

40. (2003)

■

43. (2006)

■

49. (2012)

■

51. (2014)

■

53. (2016)

■

54. (2017)

■

56. (2019)

■

59. (2022)

A hamis és meghamisított festmények azonosítása

■

48. (2011)

Új, személyiségfüggő kriminalisztikai módszerek

■

36. (1999)

■

38. (2001)

KARDOS RENÁTA – KISS ANNA:
KÁRMÁN GABRIELLA:
KÁRMÁN GABRIELLA:

A klasszikus kriminalisztikai vizsgálatok az automatizáció
lehetőségeinek szemszögéből

KÁRMÁN GABRIELLA:

A DNS kriminalisztikai célú alkalmazásának szabályai
Németországban és Magyarországon

KÁRMÁN GABRIELLA:

A krimináltechnika és az igazságügyi szakértői diszciplínák
fejlődéstörténetének legújabb kori eseményei

KÁRMÁN GABRIELLA:

Bizonyítás az angloamerikai büntetőeljárási rendszerben

KÁRMÁN GABRIELLA:

Műtárgyhamisítás Magyarországon a büntető igazságszolgáltatásban. Egy empirikus kutatás tapasztalatai

KÁRMÁN GABRIELLA:

A szakértői bizonyítás jogi és szervezeti keretei
mint a szakvélemény hiteltérdemlőségének biztosítékai

KÁRMÁN GABRIELLA:

Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban
Magyarországon

KÁRMÁN GABRIELLA:

A Covid–19-járvány hatása az egészségügyi termékekkel való
visszaélésekre

KÁRMÁN GABRIELLA – KISS ANNA:

KÁRMÁN GABRIELLA – KISS ANNA – KARDON LÁSZLÓ:
KÁRMÁN GABRIELLA – KISS ANNA – KRISTON LÁSZLÓ:

A kulturális javak védelmének jogi eszközei (Különös tekintettel a büntetőjogi kérdésekre)

REPERTÓRIUM

KÁRMÁN GABRIELLA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SZABÓ IMRE – WINDT SZANDRA:

A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények kutatása

■

48. (2011)

■

56. (2019)

■

3. (1964)

■

33. (1996)

■

34. (1997)

■

24. (1987)

■

25. (1988)

■

27. (1990)

■

28. (1991)

■

29. (1992)

■

32. (1995)

■

39. (2002)

A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata

■

40. (2003)

A bűnmegelőzés és a biztonságérzet területi összetevői

■

42. (2005)

■

43. (2006)

KÁRMÁN GABRIELLA – SZABÓ JUDIT:

A poligráf felhasználásának elvei és feltételei
a bizonyítási eljárásban

KATONA GÉZA:

Az ún. valószínűségi szakértői vélemények értékeléséről

KEREZSI KLÁRA:

Koncepció a Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének
átalakításához, különös tekintettel a hazai pártfogó
szolgálat működésére

KEREZSI KLÁRA:

Egy biztonságosabb Magyarországért: A bűnmegelőzés stratégiája

KEREZSI KLÁRA:

A devizagazdálkodást sértő bűncselekmények kriminológiája

KEREZSI KLÁRA:

Bevezetés a gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények viktimológiai értelmezésébe

KEREZSI KLÁRA:

A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális
bűncselekmények viktimológiai megközelítése

KEREZSI KLÁRA:

A gyermekek jogait és érdekeit sértő bűncselekmények

KEREZSI KLÁRA:

A bűncselekmények sértettjeinek segítésével kapcsolatos
jogalkotás az Egyesült Államokban

KEREZSI KLÁRA:

A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú
sértettek Magyarországon

KEREZSI KLÁRA:

Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog
szankciórendszerében

KEREZSI KLÁRA:
KEREZSI KLÁRA:
KEREZSI KLÁRA:

Vélemények a bűnről és a büntetésről – egy lakossági
attitűdvizsgálat tapasztalatai

Kriminológiai Tanulmányok

KEREZSI KLÁRA:

Konfliktus és helyreállítás

■

49. (2012)

Miért csökken a bűnözés?

■

57. (2020)

■

35. (1998)

■

38. (2001)

■

51. (2014)

■

52. (2015)

■

45. (2008)

■

46. (2009)

■

47. (2010)

A bűnözés társadalmi költségei

■

48. (2011)

A tanú ismételt kihallgatása

■

2. (1963)

■

3. (1964)

Megismerés a büntetőeljárásban

■

27. (1990)

A védő szerepe a büntetőeljárásban

■

28. (1991)

Elképzelések az ügyészség helyéről és szerepéről

■

30. (1993)

KEREZSI KLÁRA:

KEREZSI KLÁRA – DÉR MÁRIA:

Mennyibe is kerül a büntető igazságszolgáltatás, avagy
az alternatív szankciók költségei (Zárótanulmány)

KEREZSI KLÁRA – FINSZTER GÉZA – KÓ JÓZSEF – GOSZTONYI GÉZA:

A területi bűnmegelőzés lehetőségei Budapest V., IX. és
XXII. kerületében

KEREZSI KLÁRA – INZELT ÉVA – LÉVAY MIKLÓS:

Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás
tükrében. Milyen cselekményeket rejtenek a jogerősen
elítéltek aktái?

KEREZSI KLÁRA – KOVÁCS KRISZTINA – PÁRKÁNYI ESZTER – SZABÓ JUDIT:

A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben,
különös tekintettel a jogintézmény tervezett változásaira

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF:

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF:

15 éves a DADA: a rendőrségi megelőzési program
értékelése

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF:

Az áldozattá válás jellemzői Magyarországon a 2005. évi
viktimológiai felmérés tükrében

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF – ANTAL SZILVIA:
KERTÉSZ IMRE:
KERTÉSZ IMRE:

A „bizottsági”, „komplex” és együttesen adott szakértői
véleményekről

KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:

REPERTÓRIUM

KISS ANNA:

Gondolatok az előzetes eljárás szerepéről és jövőjéről
(A magyar, a német és az osztrák reformjavaslatok tükrében)

■

31. (1994)

Profilalkotás mint új kriminalisztikai módszer?

■

32. (1995)

A tárgyalás mellőzésének elméleti és gyakorlati kérdései

■

33. (1996)

A sértett eljárási helyzete

■

34. (1997)

■

35. (1998)

■

37. (2000)

■

39. (2002)

Média és büntetőeljárás

■

41. (2004)

Az adhéziós eljárás szerepe a büntetőeljárásban

■

42. (2005)

A közvetítői eljárásról

■

43. (2006)

A sértett eljárásjogi helyzete néhány európai államban

■

44. (2007)

Eurojustból Európai Ügyész?

■

46. (2009)

A hazai büntetőeljárás hatékonyságáról

■

53. (2016)

A magánindítvány kettős természete

■

54. (2017)

■

55. (2018)

Vádalku magyar módra?

■

56. (2019)

A járműipari fejlesztések várható hatása a felelősség kérdéseire

■

57. (2020)

A kiskorú sértettek a büntetőeljárásban

■

59. (2022)

KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:

Corpus Juris (A büntetőeljárás egységes szabályai az Európai
Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetén)

KISS ANNA:

A büntetőeljárás reformja

KISS ANNA:

A sértett eljárásjogi helyzetének erősítése, különös
tekintettel a pótmagánvád intézményére

KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:

A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai az új
büntetőeljárási törvényben

KISS ANNA:
KISS ANNA:
KISS ANNA:

Kriminológiai Tanulmányok

KISS LAJOS:

Következtetések a gyanúsítható személyekre a nyomozás
során beszerzett kézírások alapján

■

7. (1969)

■

34. (1997)

■

35. (1998)

A bűnügyi statisztika és a bűnügyi helyzet változása

■

36. (1999)

A bűnözés húzóágazata a csalás

■

37. (2000)

■

41. (2004)

■

42. (2005)

■

53. (2016)

■

31. (1994)

■

32. (1995)

■

59. (2022)

■

55. (2018)

Mire jó a kriminológia?

■

47. (2010)

Ment-e a kriminológia által a világ elébb?

■

57. (2020)

Panopticonban élünk

■

58. (2021)

■

59. (2022)

KÓ JÓZSEF:

Vagyon elleni bűncselekményt elkövetők szociológiai
vizsgálata

KÓ JÓZSEF:

Vélemények a bűnözésről (Egy közvélemény-kutatás
tanulságai)

KÓ JÓZSEF:
KÓ JÓZSEF:
KÓ JÓZSEF:

Bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két
kerületében

KÓ JÓZSEF:

Félelem keletről nyugatra: A bűnözéstől való félelem
területi sajátosságai Magyarországon

KÓ JÓZSEF:

Az ENYÜBS rendszer kriminológiai szempontból

KÓ JÓZSEF – MÜNNICH IVÁN:

Televízión keresztül közvetített erőszak hatásának
vizsgálata két bűnügyileg eltérően veszélyeztetett területen

KÓ JÓZSEF – MÜNNICH IVÁN – NÉMETH ZSOLT:

A magyarországi galeribűnözés néhány jellemzője

KÓ JÓZSEF:

A büntetőjogilag értékelhető korrupciós cselekmények
indikátorai

KOPASZ ZSOLT:

Ügyészségi tapasztalatok az államhatár rendjét érintő
bűncselekményekkel összefüggő büntetőeljárásokról

KORINEK LÁSZLÓ:
KORINEK LÁSZLÓ:
KORINEK LÁSZLÓ:
KORINEK LÁSZLÓ:

Paradoxonok a kriminológiában és a büntető
igazságszolgáltatásban

REPERTÓRIUM

KORONA LAJOS:

A pénzmosás elleni harc eszközei a nemzetközi
büntetőjogban

■

36. (1999)

■

35. (1998)

■

36. (1999)

■

30. (1993)

■

31. (1994)

A büntetés elméletének kritikai megközelítése I. rész

■

33. (1996)

A büntetés elméletének kritikai megközelítése II. rész

■

34. (1997)

■

35. (1998)

■

37. (2000)

■

39. (2002)

A bűnözés területi sajátosságai kutatásainak egyes kérdései

■

13. (1976)

A bűnözés területi eltéréseinek kutatásáról

■

14. (1977)

A hivatali és gazdasági vesztegetésekről

■

16. (1979)

Polgári nézetek a korrupcióról

■

17. (1980)

A korrupció történetéből

■

18. (1981)

A társadalmi vagyont gondatlanul károsító bűnözés

■

19. (1982)

KOVÁCS TAMÁS:

A katonai igazságszolgáltatás szervezeti és eljárásjogi
megoldásaival kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok

KÖPF ESZTER MÁRIA:

Gondolatok az Európai Emberi Jogi Egyezmény 11.
Kiegészítő Jegyzőkönyvének hatályba lépése kapcsán

KÖVÉR ÁGNES:

Az elítéltek és a börtönszemélyzet viszonya

KÖVÉR ÁGNES:

Munkáltatás a büntetésvégrehajtásban – történeti tapasztalatok és nemzetközi összehasonlítás – a jelenlegi honi reformtörekvések tükrében

KÖVÉR ÁGNES:
KÖVÉR ÁGNES:
KÖVÉR ÁGNES:

Bevezetés a jogok és a költségek elemzéséhez a zárt
intézetek működésében (Alapfogalmak)

KÖVÉR ÁGNES:

A védelem joga az információhoz a büntetőeljárás során

KÖVÉR ÁGNES:

A büntető igazságszolgáltatás működésének költségösszefüggései

KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:

Kriminológiai Tanulmányok

KRÁNITZ MARIANN:

A korrupció megelőzéséről

■

20. (1983)

A közélet tisztasága elleni bűnözés – a korrupció

■

23. (1986)

A prostitúció mai, nemzetközi arculata

■

25. (1988)

A prostitúció jellegzetes megjelenési formái

■

26. (1989)

Prostitúció fiatal korban – tinédzser prostituáltak

■

28. (1991)

Nemzetközi erőfeszítések a prostitúció visszaszorítására

■

29. (1992)

Korrupció a világban – internacionális korrupció

■

30. (1993)

Korrupció – szervezett bűnözés

■

32. (1995)

■

33. (1996)

■

34. (1997)

■

35. (1998)

■

36. (1999)

■

38. (2001)

■

39. (2002)

■

40. (2003)

■

41. (2004)

■

42. (2005)

KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:
KRÁNITZ MARIANN:

Együttműködés és korrupció: a gazdasági élet
a hatékonyság keskeny grádusán

KRÁNITZ MARIANN:

Prostitúció: Az élet és az irodalom változásai
a rendszerváltás éveiben

KRÁNITZ MARIANN:

Korrupt-e a közutakon bírságoló rendőr?

KRÁNITZ MARIANN:

A „fehérgalléros bűnözés” Magyarországon
az ezredfordulón (Interjúk)

KRÁNITZ MARIANN:

Fehérgalléros bűnözés az ezredvég Magyarországán
(egy ténykutatás tapasztalatai)

KRÁNITZ MARIANN:

A bűnözés „előszobája”?

KRÁNITZ MARIANN:

Józsefváros – adalékok egy kerület szabálysértési
természetrajzához

KRÁNITZ MARIANN:

Emberölés: áldozatok és tettesek

KRÁNITZ MARIANN:

A vagyon elleni bűncselekmények sértettjeinek területi
jellemzői

REPERTÓRIUM

KRÁNITZ MARIANN – SZIKI LAJOS:

A parazita jellegű bűnözés néhány fontosabb morfológiai
jellemzője

■

21. (1984)

■

8. (1970)

Személygépkocsi bevonatok kriminalisztikai vizsgálata

■

20. (1983)

Adalékok a kriminalisztikai talajvizsgálatok rendszeréhez

■

27. (1990)

Festmények kriminalisztikai célú vizsgálata

■

30. (1993)

A textilnyomatok kriminalisztikai vizsgálata

■

18. (1981)

■

31. (1994)

■

35. (1998)

■

12. (1975)

■

18. (1981)

■

32. (1995)

■

33. (1996)

Galerik szexuális bűnözéséről

■

10. (1973)

Antiszociális és bűnöző fiatalkori csoportok (galerik)

■

7. (1969)

■

8. (1970)

KRISTON LÁSZLÓ:

A röntgenelektronográfia kriminalisztikai felhasználásának
lehetőségei

KRISTON LÁSZLÓ:
KRISTON LÁSZLÓ:
KRISTON LÁSZLÓ:

KRISTON LÁSZLÓNÉ:

KRISTON LÁSZLÓ – KRISTON KLÁRA:

Adalékok a kriminalisztikai talajvizsgálatok rendszeréhez
(II. rész: Mikroszkópos vizsgálatok)

KRISTON LÁSZLÓ – KRISTON KLÁRA:

Adalékok a kriminalisztikai talajvizsgálatok rendszeréhez.
III. rész

KRISTON LÁSZLÓ – KRISTON LÁSZLÓNÉ:

Fototechnikai módszerek alkalmazása a kriminalisztikában

KRISTON LÁSZLÓ – PUSZTAI LÁSZLÓ:

A röntgenvizsgálatok felhasználási lehetőségei
a kriminalisztikai iratvizsgálatban

KÜHNE, HANS-HEINER:

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása elkerülésének
újabb tendenciái

LAMMICH, SIEGFRIED:

A szervezett bűnözés elleni küzdelem Kelet-Európa
országaiban a titkos, operatív nyomozási eljárások példáján

LÉGRÁDY GYÖRGYNÉ:

LÉGRÁDY GYÖRGYNÉ – MOLNÁR JÓZSEF:
LÉGRÁDY GYÖRGYNÉ – MOLNÁR JÓZSEF:

A szűkebb társadalmi környezet jelentősége a fiatalkori
bűnöző csoportok kialakulásában
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LÉVAI ILONA:

Büntetőeljárás és ügyészség – a „francia modell” magyar
aspektusból

■

31. (1994)

■

41. (2004)

■

44. (2007)

■

36. (1999)

■

47. (2010)

■

15. (1978)

■

17. (1980)

Adalékok a részesség járulékosságának tanához

■

44. (2007)

Adalékok a jogellenesség tanához

■

46. (2009)

Titkos gondolatok

■

48. (2011)

■

54. (2017)

■

58. (2021)

■

1. (1962)

■

2. (1963)

LIGETI MIKLÓS:

A környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezésének
büntetőtörvényi tényállása

LIGETI MIKLÓS:

A kábítószerek és az azokra irányuló egyes cselekvések
büntetőjoga – történeti vázlat és problémafelvetés

M. NYITRAI PÉTER:

Jelenkori tendenciák a kiadatási jog területén, különös
tekintettel az Európai Unióra

MÁRKI ZOLTÁN:

Koncepció és valóság. Büntetőjogi elképzelések és
törvények egy bíró szemével

MESKÓ ÉVA:

A gyermekkori kriminalitásról

MESKÓ ÉVA:

A gyermekkori kriminalitásról vallott nézetek a polgári
szakirodalomban

MÉSZÁROS ÁDÁM:
MÉSZÁROS ÁDÁM:
MÉSZÁROS ÁDÁM:
MÉSZÁROS ÁDÁM:

Az ártatlanság vélelme és a terhelt bűnösként kezelésének
tilalma

MÉSZÁROS ÁDÁM:

A bűncselekmény fogalmának alapkérdései. A bűncselekmény
fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban

MOLNÁR JÓZSEF:

A fiatalkorú bűnözők körében végzett
személyiségvizsgálatokról

MOLNÁR JÓZSEF:

A bűntettes fiatalkorúak személyiségformálása és a
javítóintézet

REPERTÓRIUM

MOLNÁR JÓZSEF:

A fiatalkorúak és az utógondozás

■

3. (1964)

■

6. (1968)

A fiatalkori bűnözés helyzete és megelőzése Magyarországon

■

10. (1973)

A fővárosi galerik helyzete a rendőri feloszlatások tükrében

■

11. (1974)

A fiatalkorúak bűnözése a nagyvárosokban

■

14. (1977)

A büntető igazságszolgáltatás és a társadalom

■

17. (1980)

■

18. (1981)

A város és a bűnözés

■

21. (1984)

Életkor, nem és bűnözés

■

23. (1986)

Új jelenségek a fiatalkori bűnözésben

■

24. (1987)

Az öregkori bűnözés

■

28. (1991)

A kriminalisztika tudománya

■

32. (1995)

A kriminalisztika tudománya II. rész

■

33. (1996)

■

34. (1997)

■

35. (1998)

■

36. (1999)

■

13. (1976)

MOLNÁR JÓZSEF:

Elméletek és kutatások a fiatalkorúak csoportos (gang)
bűnözéséről az Egyesült Államokban

MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:

Az ifjúkori bűnözés helyzete, a megelőzés
társadalmasításának formái és lehetőségei

MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:
MOLNÁR JÓZSEF:

A kriminalisztika tudománya III. rész (A helyszíni szemle
kriminalisztikai szabályai)

MOLNÁR JÓZSEF:

A kriminalisztika tudománya IV. rész (A helyszínelés és
bizonyítási kísérlet szerepe a bűnügyi nyomozásban)

MOLNÁR JÓZSEF:

A kriminalisztika tudománya V. rész (A tanú és a terhelt
kihallgatásáról)

MOLNÁR JÓZSEF – MÜNNICH IVÁN:

A fiatal felnőttkorúak és a büntetőjog
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MÜNNICH IVÁN:

Az emberölést elkövetett személy lélektanáról

■

10. (1973)

A szociális tanulás elmélete és az agresszió

■

15. (1978)

■

28. (1991)

Társas orientáció és bűnözés

■

35. (1998)

Deviáció, tanulás, kriminalitás

■

14. (1977)

■

11. (1974)

■

16. (1979)

■

24. (1987)

■

25. (1988)

■

26. (1989)

■

27. (1990)

■

30. (1993)

A garázdaság jogi szabályozásának fejlődése

■

28. (1991)

Garázda bűnelkövetők felelősségre vonása

■

29. (1992)

A garázdaság bűncselekményének reprezentatív vizsgálata

■

30. (1993)

MÜNNICH IVÁN:

MÜNNICH IVÁN – MÜNNICH ÁKOS:

Antiszociális személyek viselkedése szociálpszichológiai
kísérleti helyzetekben

MÜNNICH IVÁN – MÜNNICH ÁKOS – BUGÁN ANTAL – TAKÁCS ILDIKÓ:
MÜNNICH IVÁN – RÓZSA JÁNOS:

MÜNNICH IVÁN – SZAKÁCS FERENC:

Közúti balesetokozásért elítélt személyek pszichológiai
vizsgálata

MÜNNICH IVÁN – SZAKÁCS FERENC:

Az agresszív viselkedés kognitív szabályozásának kísérleti
vizsgálata

MÜNNICH IVÁN – VÁG ANDRÁS:

Előzetes tájékoztató az OKKrI kriminológiai kutatásainak
adatbázisáról

MÜNNICH IVÁN – VÁG ANDRÁS:

Az intelligencia-színvonal mutatói (MAWI-teszt) egy hazai
reprezentatív bűnelkövetői mintában

MÜNNICH IVÁN – VÁG ANDRÁS:

A férfi bűnelkövetők gyermekkora és a P.F.T. teszt

MÜNNICH IVÁN – VÁG ANDRÁS:

A férfi bűnelkövető felnőttkori jellemzői és személyiségének
jellemzése az MMPI teszt magyarországi standardjai alapján

MÜNNICH IVÁN – VÁG ANDRÁS:

Közvélemény, deviancia, bűnözés

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

REPERTÓRIUM

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

Adalékok a vagyon elleni bűncselekmények magyar
jogtörténetéhez

■

31. (1994)

■

32. (1995)

■

33. (1996)

A gépjárműlopások helyzete Magyarországon

■

34. (1997)

A fővárosban elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata

■

36. (1999)

■

37. (2000)

Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után

■

38. (2001)

Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről

■

39. (2002)

Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről

■

40. (2003)

A lakásmaffia-bűncselekmények empirikus vizsgálata

■

41. (2004)

Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői

■

42. (2005)

A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban

■

43. (2006)

A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása

■

44. (2007)

■

45. (2008)

■

48. (2011)

■

49. (2012)

■

51. (2014)

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

A vagyon elleni bűnözés morfológiája

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

Közvéleménykutatás a gépjárművekkel kapcsolatos
vagyon elleni bűncselekményekről

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

A fővárosban elkövetett garázdaságok kriminológiai
vizsgálata

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS-adatok alapján:
bűncselekmények és elkövetőik 1995–2005

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak vizsgálata

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

Vizsgálat a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek erőszakos
kriminalitási helyzetéről

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

A sportrendészet aktuális kérdései
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NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

Több ember sérelmére elkövetett emberölések kutatása

■

52. (2015)

Az ustawka és büntetőjogi megítélése

■

53. (2016)

A kifosztás empirikus kutatása

■

55. (2018)

A kifosztás kriminológiai kérdéseiről

■

56. (2019)

A kihívó közösségellenesség értelmezése a garázdaságnál

■

57. (2020)

■

58. (2021)

A rablások kriminológiai kérdéseiről

■

59. (2022)

A Csemegi-kódex születése

■

56. (2019)

■

35. (1998)

■

38. (2001)

■

39. (2002)

■

36. (1999)

■

37. (2000)

■

40. (2003)

■

41. (2004)

■

42. (2005)

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NAGY LÁSZLÓ TIBOR:

A rablás néhány büntetőjogi kérdéséről egy empirikus
kutatás kapcsán

NAGY LÁSZLÓ TIBOR:
NÁNÁSI LÁSZLÓ:
NÉMETH ZSOLT:

A magyar rendőrség lehetséges stratégiája
a kábítószer-bűnözés ellen

NÉMETH ZSOLT:

A gyermekek sérelmére megvalósuló szexuális bűnözés
kriminológiai vizsgálata

NÉMET ZSOLT:

Rendőrség és gyermekvédelem

PAPP ILDIKÓ:

Az Európai Unió pénzügyeinek védelme

PARTI KATALIN:

A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának
végrehajtásáról

PARTI KATALIN:

A számítógépes bűnözés és az internet

PARTI KATALIN:

Az internetes bűncselekmények nyomozásának
egyes kérdései

PARTI KATALIN:

Az e-bűnözésről készült statisztikák jellemzői

REPERTÓRIUM

PARTI KATALIN:

Tiltott pornográfia az interneten – bevezetés az empirikus
kutatáshoz

■

43. (2006)

■

44. (2007)

■

45. (2008)

■

46. (2009)

■

49. (2012)

■

51. (2014)

■

55. (2018)

■

48. (2011)

■

55. (2018)

A többszörös visszaesők reszocializálása

■

14. (1977)

A különösen veszélyes visszaesőkről

■

16. (1979)

■

17. (1980)

A bűnözésben eltöltött újabb évtized

■

22. (1985)

Társadalmi beilleszkedési zavarok és a visszaeső bűnözés

■

24. (1987)

A bűnözés alakulása és a visszaesők részvétele a bűnözésben

■

26. (1989)

PARTI KATALIN:

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten
– az empirikus kutatás adatai

PARTI KATALIN:

Számítástechnikai devianciák és társadalmi kötődés (ISRD–2)

PARTI KATALIN:

Az észt és a magyar fiatalok latens devianciái a családhoz
és a kortársakhoz kötődés tükrében

PARTI KATALIN:

Harc az online illegális tartalom ellen

PARTI KATALIN:

A megbízható tájékoztatás elemei az online és a
nyomtatott sajtóban – különös tekintettel
az ügyészséggel való kommunikációra

PARTI KATALIN:

A civil szerveződések tevékenysége az iskolai kortárserőszak
(bullying) terén Magyarországon

PARTI KATALIN – VIRÁG GYÖRGY:

A szájbergyerek és a bicikli. A kelet-európai gyerekek
nethasználatának specifikumai

PARTI KATALIN – SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY:

Gyermekkorúak meghallgatása a büntetőeljárás során Magyarországon az európai és nemzetközi standardok tükrében

PATERA ANTAL:
PATERA ANTAL:
PATERA ANTAL:

Gondolatok a bűnözés és a bűnismétlők adatainak
nemzetközi statisztikai összehasonlításához

PATERA ANTAL:
PATERA ANTAL:
PATERA ANTAL:
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PATERA ANTAL:

A visszaesőkkel szemben folytatott büntetőeljárások
hatékonyságának vizsgálatáról

■

27. (1990)

A tettarányosság és a visszaesés

■

29. (1992)

A visszaesések intenzitásának kriminológiai vizsgálata

■

12. (1975)

■

23. (1986)

■

34. (1997)

■

35. (1998)

■

37. (2000)

■

38. (2001)

■

39. (2002)

■

40. (2003)

■

41. (2004)

■

43. (2006)

■

48. (2011)

■

51. (2014)

PATERA ANTAL:

PATERA ANTAL – TAVASSY TIBOR:
PATERA ANTAL – TAVASSY TIBOR:

A visszaeső bűnözés, mint a bűnözés sajátos
újratermelődésének egyik alapja

PÓCZIK SZILVESZTER:

Nemzetközi szervezett bűnözés tegnap és ma

PÓCZIK SZILVESZTER:

Illegális bevándorlás és menekültügy Magyarországon
az új menedéki törvény küszöbén

PÓCZIK SZILVESZTER:

Börtönbüntetésre ítélt magyar és cigány bűnelkövetők
összehasonlító vizsgálata

PÓCZIK SZILVESZTER:

Roma bűnelkövetők a statisztikák tükrében.
A romákkal kapcsolatos kriminológiai kutatás mai állása

PÓCZIK SZILVESZTER:

A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban
1970–2001. Kutatástörténeti vázlat

PÓCZIK SZILVESZTER:

A roma kisebbség egyes szociológiai és kriminológiai problémái (Kutatászáró összefoglalás)

PÓCZIK SZILVESZTER:

Lakásmaffiák: társadalomtörténeti és szociológiai áttekintés

PÓCZIK SZILVESZTER:

Bevezetés a terrorizmus kriminológiájába 1. rész
Definíció, tipológia, jog és történelem

PÓCZIK SZILVESZTER:

A gyűlöletbeszéd és a holokauszttagadás szankcionálása
a német nyelvű országokban

PÓCZIK SZILVESZTER:

Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus I. Kritikai vizsgálódás a
terrorizmuselméletek körében

REPERTÓRIUM

PÓCZIK SZILVESZTER:

Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus II. A politikai erőszak
forrásai és formaváltozatai Nyugat- és Kelet-Európában a
XX–XXI. század fordulóján

■

52. (2015)

■

54. (2017)

■

55. (2018)

■

47. (2010)

■

54. (2017)

Köszöntő

■

57. (2020)

A magyar ügyészség az Alaptörvény elfogadása után

■

50. (2013)

Kereszteződő írásvonalak sorrendjének meghatározása

■

8. (1970)

A magnetofon kriminalisztikai alkalmazásáról

■

6. (1968)

A helyszíni szemlék előkészítése

■

7. (1969)

A nyomozási verziók

■

9. (1972)

A szemle megállapításainak rögzítéséről

■

11. (1974)

A helyszíni szemle végrehajtásának taktikájáról

■

12. (1975)

Az okirati bizonyítás szabályozása a büntetőeljárásban

■

16. (1979)

■

19. (1982)

A szakértői bizonyítás hatósági előkészítése

■

20. (1983)

A szakvélemény és a bizonyítékok szabad mérlegelése

■

24. (1987)

PÓCZIK SZILVESZTER:

A migrációspecifikus bűnelkövetés néhány aspektusáról

PÓCZIK SZILVESZTER:

A határzárral kapcsolatos bűncselekmények
elkövetőinek szociológiai vizsgálata a Csongrád megyei
büntetőeljárások alapján

POLT PÉTER:

A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai

POLT PÉTER:

Magyarország külkapcsolatainak hatása
a büntetés-végrehajtásra

POLT PÉTER:

POLT PÉTER – GERENCSÉR BALÁZS – NAGY RÉKA:
POZSONYI KLÁRA:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:

A cserbenhagyásos gázolás nyomozásának
krimináltechnikai lehetőségei

PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:

Kriminológiai Tanulmányok

PUSZTAI LÁSZLÓ:

Számítógép és bűnözés

■

26. (1989)

A bűnözés előrejelzése

■

27. (1990)

Elterelés a büntető útról

■

28. (1991)

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon

■

29. (1992)

■

30. (1993)

■

32. (1995)

A szociológia és a kriminológia I. rész

■

10. (1973)

A szociológia és a kriminológia II. rész

■

11. (1974)

Polgári kriminológusok nézetei a női bűnözésről

■

12. (1975)

Női elítéltek lélektani vizsgálata

■

13. (1976)

Nem és bűnözés

■

14. (1977)

■

15. (1978)

■

17. (1980)

Alkohol és bűnözés

■

18. (1981)

A cigánybűnözésről

■

19. (1982)

A IV. Nemzetközi Viktimológiai Szimpozion Japánban

■

21. (1984)

Az élősdi bűnözés

■

24. (1987)

PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:
PUSZTAI LÁSZLÓ:

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon II.
rész (A szocialista jog)

PUSZTAI LÁSZLÓ:

A bűnmegelőzés dilemmája

RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:

A mai polgári viktimológia helyzete két nemzetközi
szimpozion tükrében

RASKÓ GABRIELLA:

A női alkoholizmus jelentősége és jellegzetességei
a polgári szakirodalom tükrében

RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:
RASKÓ GABRIELLA:

REPERTÓRIUM

RITTER ILDIKÓ:

Gondolatok az ártalomcsökkentő drogpolitikai modellről

■

36. (1999)

Az áldozat nélküli bűncselekmények és a jog korlátai

■

37. (2000)

Elterelés kábítószer-bűncselekmények esetén

■

38. (2001)

■

41. (2004)

Bevezetés a kábítószer-gazdaságtanba. I. rész

■

49. (2012)

Bevezetés a kábítószer-gazdaságtanba. II. rész

■

51. (2014)

Kockázati bűncselekmények és cannabispolitika

■

52. (2015)

Remix – Új típusú pszichoaktív anyagok és a büntetőeljárás

■

53. (2016)

A kábítószerekkel összefüggő bűnözés etiológiája

■

55. (2018)

Alkoholfogyasztás és közlekedés – számokban

■

57. (2020)

A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai

■

58. (2021)

A digitalizálódó drogpiac

■

59. (2022)

A magyarországi illegális amfetaminpiac jellemzői

■

39. (2002)

A hamis vád egyes jogi és kriminológiai kérdéseiről

■

4. (1966)

A lopás egyes kriminológiai kérdéseiről

■

6. (1968)

A rablás kriminológiai kérdéseiről

■

8. (1970)

■

12. (1975)

Az emberölésekről

■

16. (1979)

Az emberölés nyomozása

■

17. (1980)

RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:

„Fiatalok a bűnözés ellen” – viktimológiai vizsgálat
középiskolások körében

RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:
RITTER ILDIKÓ:

RITTER ILDIKÓ – KÓ JÓZSEF:
RÓZSA JÁNOS:
RÓZSA JÁNOS:
RÓZSA JÁNOS:
RÓZSA JÁNOS:

A sértett (tanú) és a terhelt kihallgatása az erőszakos nemi
közösülés bűntette miatt indult büntetőeljárásokban

RÓZSA JÁNOS:
RÓZSA JÁNOS:

Kriminológiai Tanulmányok

RÓZSA JÁNOS:

Az orvosszakértői bizonyítás egyes kérdéseiről

■

19. (1982)

A bűncselekmények megelőzése

■

20. (1983)

■

21. (1984)

A rablásról

■

24. (1987)

Az erőszakos nemi közösülés kriminológiája

■

9. (1972)

Erőszakos bűnözés az elmúlt negyedszázadban

■

23. (1986)

RÓZSA JÁNOS:
RÓZSA JÁNOS:

A társadalmi tulajdon elleni bűnözés a szignalizáció
tükrében

RÓZSA JÁNOS:

RÓZSA JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:
RÓZSA JÁNOS – MÜNNICH IVÁN:

SÁRIK ESZTER KATALIN:

A kiskorú az áldozat, avagy hol tart napjainkban a hatósági
együttműködés a gyermek érdekében?

■ 38. (2001)

SÁRIK ESZTER KATALIN:

Ifjúsági értékrend és deviancia

■

49. (2012)

A vallásosság vizsgálata deviáns fiatalok körében

■

52. (2015)

Vallásosság és kriminológia

■

53. (2016)

Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében

■

56. (2019)

■

59. (2022)

■

30. (1993)

■

47. (2010)

Védő a nyomozásban

■

4. (1966)

A tárgyi bizonyíték

■

5. (1966)

SÁRIK ESZTER KATALIN:
SÁRIK ESZTER KATALIN:

SÁRIK ESZTER – BOLYKY ORSOLYA:
SÁRIK ESZTER – WINDT SZANDRA:

Új képzési formák az online térben világjárvány idején
– a CRITCOR-projekt tanulságai a Covid tükrében

SCHNEIDER, HANS JOACHIM:

Jóvátétel büntetés helyett. Békéltetés a tettes, az áldozat és
a társadalom között

SIEBER, ULRICH:

A büntetőjog és a hadijog közötti határok elmosódása –
a belső és külső biztonság nyomában

SIMOR PÁL:
SIMOR PÁL:

REPERTÓRIUM

SIMOR PÁL:

Az igazságügyi könyvszakértői vizsgálatok egyes kérdései

■

3. (1964)

A nyomozás további egyszerűsítésének lehetőségei

■

6. (1968)

Szocialista nézetek a bűnözés okairól

■

7. (1969)

A genetika és a kriminológia

■

8. (1970)

Nők, férfiak, fiatalok a börtönben

■

53. (2016)

■

53. (2016)

■

55. (2018)

■

57. (2020)

■

59. (2022)

■

47. (2010)

■

4. (1966)

■

5. (1966)

Ittas állapotban írt kézírások kriminalisztikai vizsgálatáról

■

4. (1966)

A számítástechnikai adat mint elektronikus bizonyíték

■

48. (2011)

A legújabb kriminalisztikai irodalom

■

1. (1962)

A legújabb kriminalisztikai irodalom II. rész

■

2. (1963)

A legújabb kriminalisztikai irodalom III. rész

■

3. (1964)

SIMOR PÁL:
SIMOR PÁL:
SIMOR PÁL:

SOLT ÁGNES:
SOLT ÁGNES:

A feltételes szabadságra bocsátás intézményének
magyarországi gyakorlata

SOLT ÁGNES:

A „gyermekbarát igazságszolgáltatás” repedéseiről

SOLT ÁGNES:

Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések jellemzői
és az elmúlt évtizedek tendenciája

SOLT ÁGNES:

A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai háttere

SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY:

Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált
telepeken élők mindennapjaiban

SZABÓ ANDRÁS:

Büntetőintézeti életrend kriminológiai vizsgálata

SZABÓ ILONA:

Az alkoholos állapotban készített aláírások kriminalisztikai
vizsgálatáról

SZABÓ ILONA – VASS KÁLMÁN:
SZABÓ IMRE:

SZÉKELY JÁNOS:
SZÉKELY JÁNOS:
SZÉKELY JÁNOS:

Kriminológiai Tanulmányok

SZÉKELY JÁNOS:

A legújabb kriminalisztikai irodalom IV. rész

■

4. (1966)

A legújabb külföldi kriminalisztikai irodalom V. rész

■

5. (1966)

■

6. (1968)

■

10. (1973)

■

51. (2014)

Békésebb világ – fiatal gyilkosokkal

■

52. (2015)

A fiatal felnőttek visszaeső bűnözése

■

5. (1966)

A visszaeső bűnözők szabadulás utáni helyzetéről

■

6. (1968)

A szabadságvesztés-büntetés és problémái

■

15. (1978)

■

16. (1979)

■

18. (1981)

A gondatlan emberölésekről

■

20. (1983)

A gondatlan súlyos testi sértésekről

■

21. (1984)

■

22. (1985)

■

25. (1988)

SZÉKELY JÁNOS:
SZÉKELY JÁNOS:

A legújabb külföldi kriminalisztikai és kriminológiai
irodalom VI. rész

SZÉKELY JÁNOS:

A bűnözés szükségszerűségének kérdéséről

TAMÁSI ERZSÉBET – BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER:

Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és
fiatal felnőttek körében

TAMÁSI ERZSÉBET:
TAVASSY TIBOR:
TAVASSY TIBOR:
TAVASSY TIBOR:
TAVASSY TIBOR:

A szigorított őrizetbe utalt, különösen veszélyes
visszaesők társadalmi beilleszkedésének
néhány alapvető problémája

TAVASSY TIBOR:

A szigorított őrizetbe utalt sokszoros
visszaesők tényleges társadalmi beilleszkedésének
körülményei

TAVASSY TIBOR:
TAVASSY TIBOR:
TAVASSY TIBOR:

A sokszorosan visszaeső elítéltek interperszonális
kapcsolatai, különös tekintettel a családi életre

TAVASSY TIBOR – PATERA ANTAL:

A szabadságvesztés-büntetésből szabadulók utógondozása

REPERTÓRIUM

TEMESVÁRINÉ FARKAS ILDIKÓ:

Európai Unión belüli közös tevékenység a szervezett
bűnözés elleni harcban

■

36. (1999)

■

38. (2001)

■

40. (2003)

■

41. (2004)

A környezetvédelem szabálysértési gyakorlata

■

42. (2005)

A vám- és pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben

■

46. (2009)

A bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdéseihez

■

34. (1997)

■

36. (1999)

■

37. (2000)

■

38. (2001)

■

48. (2011)

Álláspontok a társadalmi struktúra és a bűnözés kapcsolatáról

■

18. (1981)

Pillanatkép a nagyvárosi bűnelkövetők makroszociológiájáról

■

19. (1982)

Matematikai módszerek a kriminológiai kutatásban

■

20. (1983)

Bűnözés, bűnmegelőzés, szociálpolitika

■

22. (1985)

TILKI KATALIN:

Környezetvédelem és büntetőjog

TILKI KATALIN:

A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása
egyes európai országokban

TILKI KATALIN:

A környezetkárosítás és a természetkárosítás
jogalkalmazói gyakorlata

TILKI KATALIN:

TILKI KATALIN – DUNAVÖLGYI SZILVESZTER:
TILKI KATALIN – KISS ANNA:

UTASI JUDIT:

Fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények
főbb jellegzetességei (Egy kutatás tapasztalatai)

UTASI JUDIT:

A fiatalkorúakkal szemben elrendelt pártfogói felügyelet
és utógondozás érvényesülése

UTASI JUDIT:

A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó
felügyeletének eredményessége 1991–1996

UTASI JUDIT:

A gyűlöletbűnözés háttere

VÁG ANDRÁS:
VÁG ANDRÁS:
VÁG ANDRÁS:
VÁG ANDRÁS:

Kriminológiai Tanulmányok

VÁG ANDRÁS:

A sátánizmus sajtója

■

29. (1992)

Az összehasonlító kézírásvizsgálat fő kérdései

■

8. (1970)

■

2. (1963)

A számjegyek kriminalisztikai vizsgálatáról

■

5. (1966)

A kézírásvizsgálat helye a bizonyításban

■

6. (1968)

A kriminalisztikai kézírásvizsgálat és a modern grafológia

■

7. (1969)

A kriminalisztikai kézírásvizsgálat alapterminológiájához

■

8. (1970)

■

13. (1976)

A szocialista törvényességről

■

16. (1979)

A szocialista ügyészség és a bűnözés elleni harc tevékenysége

■

17. (1980)

■

18. (1981)

A nyomozási iratok ügyészi feldolgozásáról

■

19. (1982)

Az ügyészség szerepe a bűnözés megelőzésében

■

20. (1983)

Törvényesség – büntetőpolitika – bűnüldözés

■

23. (1986)

A nyomozás törvényességéről

■

16. (1979)

A krimináltechnika a felderítés és a bizonyítás szolgálatában

■

23. (1986)

■

1. (1962)

■

2. (1963)

VARGHA LÁSZLÓ:
VASS KÁLMÁN:

Kézírásszakértői vélemények értékelésének elvi és
módszertani kérdései büntető ügyekben

VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:

A társadalmi tulajdonban nagy kárt okozó intellektuális
bűncselekmények nyomozásáról

VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:

A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet
szervezésének elméleti közelítése

VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:
VASS KÁLMÁN:

VASS KÁLMÁN – EGRESSY ANDRÁS:

VASS KÁLMÁN – PUSZTAI LÁSZLÓ – KRISTON LÁSZLÓ:
VERMES MIKLÓS:

A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények kriminológiai
vizsgálatának néhány módszertani tapasztalata

VERMES MIKLÓS:

Kriminológia és megelőzés

REPERTÓRIUM

VERMES MIKLÓS:

Büntetőpolitika és kriminológia

■

3. (1964)

A visszaeső bűnözés kriminológiai vizsgálata

■

4. (1966)

A szabad idő szerepe a fiatalkori bűnözés megelőzésében

■

15. (1978)

Büntetési rendszerünk új vonásai

■

18. (1981)

A pártfogó felügyelet hatékonyságának vizsgálata

■

19. (1982)

■

15. (1978)

■

46. (2009)

A csalás jogtörténetének vázlata

■

24. (1987)

A csalás néhány alaktani kérdéséről

■

27. (1990)

A szexuális erőszak áldozatairól

■

30. (1993)

■

31. (1994)

■

41. (2004)

■

50. (2013)

Lakossági vélemények a szexuális erőszakról

■

35. (1998)

Elméletek a bűnöző személyiségről

■

25. (1988)

Csalók szociológiai és pszichológiai jellemzői

■

26. (1989)

Közúti közlekedési balesetek helyszíni szemléje

■

1. (1962)

VERMES MIKLÓS:
VERMES MIKLÓS:
VERMES MIKLÓS:
VERMES MIKLÓS:

VERMES MIKLÓS – EGRESSY ANDRÁS:

A gazdálkodás során elkövetett bűncselekmények időszerű
kérdései

VIG DÁVID:

Izoláció a társadalomvédelem bűvöletében: határozatlan
ideig tartó szabadságmegvonás Európában

VIRÁG GYÖRGY:
VIRÁG GYÖRGY:
VIRÁG GYÖRGY:
VIRÁG GYÖRGY:

Szex, valóság, média (A szexuális erőszak megjelenítése
a tömegtájékoztatásban 1993 végén)

VIRÁG GYÖRGY:

Bevezetés a családi erőszak kutatásához

VIRÁG GYÖRGY:

Miért erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és
elméletek a szexuális erőszakról

VIRÁG GYÖRGY – KÓ JÓZSEF:

VIRÁG GYÖRGY – VÁG ANDRÁS:
VIRÁG GYÖRGY – VÁG ANDRÁS:
VISKI LÁSZLÓ:

Kriminológiai Tanulmányok

VISKI LÁSZLÓ:

Tűzesetek nyomozási módszertanának és szakértői
vizsgálatának egyes kérdései

■

2. (1963)

Üzemi balesetek nyomozása

■

3. (1964)

Bírósági szervezet és büntetőeljárás az Egyesült Államokban

■

7. (1969)

■

8. (1970)

■

10. (1973)

■

11. (1974)

■

12. (1975)

■

50. (2013)

■

57. (2020)

■

58. (2021)

Az illegális bevándorlás jellemzői Dél-Európában

■

42. (2005)

Az irreguláris migráció hazai jellemzői

■

43. (2006)

Az irreguláris migráció megfékezésére tett kísérletekről

■

44. (2007)

■

57. (2020)

■

58. (2021)

VISKI LÁSZLÓ:
VISKI LÁSZLÓ:
VISKI LÁSZLÓ:

Közlekedésrendészet és közlekedési büntetőjog
az Egyesült Államokban

VISKI LÁSZLÓ:

Egy közlekedéskriminológiai kísérleti felmérés megállapításaiból

VISKI LÁSZLÓ:

A közlekedési szabályszegések leküzdésének
büntetőjogon kívüli eszközeiről

VISKI LÁSZLÓ:

A közlekedési balesetelhárítás szervezete és jogi eszközei
Angliában

VÓKÓ GYÖRGY:

A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai Európában

VÓKÓ GYÖRGY:

Előszó: Gondolatok a tudományos kutatás társadalmi
szerepéről az intézeti évfordulón

VÓKÓ GYÖRGY:

Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog jelentőségéről

WINDT SZANDRA:
WINDT SZANDRA:
WINDT SZANDRA:
WINDT SZANDRA:

Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy
empirikus vizsgálat alapján

WINDT SZANDRA:

Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről
– egy attitűdvizsgálat alapján
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ZINNER TIBOR:

A Kék könyv a Rajk–Brankov-ügyről. Hazugságok és
elhallgatások
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