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Kovács Tamás
Katonai Jog és Igazságszolgáltatás – egy rangos szakmai
folyóirat bibliográfiája
A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle első számának szerkesztői
előszava szerint a folyóirat azoknak kíván megjelenési lehetőséget
biztosítani, akik a katonai életviszonyokkal kapcsolatos jogszabályok
alkalmazásával, tudományos megközelítésével foglalkoznak.
Hangsúlyozza azonban azt is, hogy „...ez az elektronikus portál
mindazok előtt nyitott, akik ezt a világot vizsgálják, de kiérdemli
azok figyelmét is, akik pusztán a hasznos időtöltés miatt látogatnak
ide, és lelik kedvüket a katonai jogi írásokban."
Mindezek indítottak arra, hogy egy - 45 évvel ezelőtt útjára
indított - hajdani szakmai folyóirat példányainak leporolása után
valamilyen módon tisztelegjek annak létrehozói, életben tartói előtt,
illetve, hogy a mai katonai jogászok figyelmébe ajánljam az egykori
folyóiratban olvasható sok időtálló, okos, ma is hasznosítható írást,
hiszen ez is „hasznos időtöltés" lehet azoknak, akik „kedvüket lelik a
katonai jogi írásokban".
*****
A katonai igazságszolgáltatás résztvevői, hadbírák, katonai
ügyészek közül már korábban is többen hangot adtak annak az
ügynek, hogy legyen egy fórum mindazok számára, akik
elmélyültebben kívánnak foglalkozni a katonai büntetőjog és
eljárásjog kérdéseivel, illetve a parancsnoki (igazgatási, fegyelmi
stb.) jogalkalmazás problémáival. Végül a hadsereg vezetése is
felismerte a katonai igazságszolgáltatást érintő kutató-munka
jelentőségét; miszerint a joggyakorlat elemzése, a jogszabályok
megalkotását, esetleges változtatását segítő javaslatok kidolgozása
nagyban
hozzájárulhat
a
fegyveres
szervek
működése
törvényességének, rendjének erősítéséhez, a fegyelmi helyzet
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javításához, a bűnözés okainak feltárása révén pedig a
bűnmegelőzéshez.
Egyetértés alakult ki tehát abban a kérdésben, hogy
szükséges egy olyan szaklap kiadása, amely - ahogyan az I. évf. 1.
számának Bevezetője is fogalmazott - „... a Katonai Igazságügyi
Szervek területén folyó elméleti, tudományos igényű tevékenységek
is hasznos és hatékony eszköze, fóruma lehet - különösen az által,
hogy vállalkozik e területen dolgozó szakemberek gazdag
tapasztalatainak általánosítására, közreadására." Az elnyert erkölcsi
és nem utolsó sorban anyagi támogatás 1 birtokában 1970-ben
megalakulhatott a „Katonai Jog és Igazságszolgáltatás" - a Katonai
Igazságügyi Szervek belső kiadványa - Szerkesztő Bizottsága,
amelynek elnöke dr. Szalma László r. alez., titkára dr. Pálfi Zoltán
alez., tagjai pedig dr. Vámos Miklós alez, Almásiné dr. Törőcsik
Anna alez., dr. Kántor Béla hb. ezds., dr. Németh Tibor alez., dr.
Odler János hb. alez., dr. Szíjjártó Károly hb. ezds., és dr. Takács
László r. alez. lettek.
1970-ben jelent meg tehát a kiadvány I. évf. 1 száma, a
továbbiakban pedig évente jelent meg 1 vagy 2 szám, esetenként
összevont 1-2. szám. Sajnálatos módon 1987-ben már nem jelent
meg. Dr. Pálfi Zoltán elbeszéléséből tudjuk, hogy a „tudományos
igényű" írásművek megjelenésének támogatására az akkoriban
kinevezett új kiképzési főcsoportfőnök - a későbbi honvédelmi
miniszter - Oláh István vezérőrnagy először Dr. Gáspár Gyula
hadbíró ezredes, az IM katonai főosztálynak vezetője, majd Dr. Bíró
György vezérőrnagy katonai főügyész közbenjárására készségesen
biztosított évi 20-20 ezer forintot, a következő évben pedig a BM-től
is sikerült évi 20 ezer forint támogatást kieszközölni, biztosítva a
kiadáshoz szükséges anyagi feltételeket, így hát az 1986. évi XVII.
évf. 1-2. száma lett ennek a méltán sikeres, igazán színvonalas és
hasznos kiadványnak a hattyúdala.
Hangsúlyozzuk, hogy folyóiratunkat nem megszüntették,
hanem az megszűnt, jórészt azért, mert nyugállományba vonult a
feltételek biztosításától a szerzők inspirálásáig mindent magára
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vállaló szerkesztő bizottsági titkár, másrészt a 80-as évek második
felében rendszeres szerzőink többsége is nyugállományba került.
A létének 17 éve alatt a Szerkesztő Bizottság összetételében
természetesen voltak változások, de az elnök mindvégig dr. Szalma
László (akkor már ny. r. ezds.), a titkár - a Szerkesztő Bizottság igazi
motorja! - pedig mindvégig dr. Pálfi Zoltán alez. volt. A Szerkesztő
Bizottságnak megalakulásától tagja volt Almásiné dr. Törőcsik Anna
(akkor már nyá. alez.), dr. Németh Tibor ezds., és dr. Takács László
ezds. Dr. Bácsi Imre hb. ezds. és dr. Korda György hb. ezds. (Kántor
Béla illetve Szijjártó Károly helyett) 1971., dr. Habony János hb.
ezds. pedig (dr. Odler János helyett) 1983. óta vett részt a Szerkesztő
Bizottság munkájában.
Prof. dr. Mezei Barna a következőket írta dr. Farkas Ádám
szerkesztésében megjelent „Válogatás a modern magyar honvédkatonai büntető joghistória forrásaiból" c. mű Ajánlásában:
„Magyarországon a katonai büntető jognak irodalma nincsen,
tudományos irányban azzal jóformán senki sem foglalkozik..."
Panaszolta Gábor Gyula 1901-ben, Szilágyi Arthur Károly a
jogtudomány mostoha gyermekének nevezte a katonai büntetőjogot,
Kardos Sándor 2002-ben pedig még mindig arról írt, hogy „a magyar
katonai jogról, ill. a katonai büntetőjogról bírósági szervezetről az
idáig teljes körü feldolgozás még nem készült."1
Farkas Ádám szerkesztői előszavában2 maga is jogosnak véli
a több mint száz éves panaszokat, amelyek „a katonai büntetőjog
elhanyagoltságát,
számkivetettségét,
és
tudományos
alulreprezentáltságát hangsúlyozzák". Elismeri azonban, hogy „...a
mulasztás enyhítésére - szerencsére - az eltelt több mint száz év
minden korszakában voltak vállalkozók, s ez igaz napjainkra is".
Ehhez fűzött lábjegyzetében „az államszocializmus időszakából"
Kovács Zoltánt és id. Habony Jánost említi, ill. azt a véleményét
1

Farkas Ádám (szerk.): Válogatás a modern magyar honvéd-katonai
büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. kötet. Budapest-Győr:
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság – Széchenyi István Egyetem
Batthyány Lajos Szakkollégium, 2014. 9. o.
2
Farkas Ádám (szerk.) i.m. (2014) 11. o.
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közli, hogy „A kortársak vonatkozásában - a katonai ügyészi kar
egyes tagjainak munkássága mellett - a tudományos megalapozottság
aspektusából kiemelkedő Kardos Sándor és különösen Hautzinger
Zoltán".
A „Katonai Jog és Igazságszolgáltatás" folyóirat méltatására
az indított, hogy bizonyítsam, igenis „az államszocializmus
időszakában" is a katonai büntetőjogot alkalmazó, művelő, magas
szinten képzett jogászok igyekeztek a jogi tudományos életben részt
venni, s ennek fórumát is sikerült - igaz, rajtuk kívülálló okok miatt
mindössze csak alig másfél évtizedre - megteremteni.
A 17 évfolyam adatainak feldolgozásából láthatjuk, hogy a
hadbírák, katonai ügyészek közül összesen 67-en jelentkeztek
írásaikkal, de 46 „külsős" (köztük 19 külföldi, 9 szovjet, 4
csehszlovák, 3 lengyel, 2 német és 1 bolgár) kolléga is jelentetett
meg cikket a kiadványban. A katonai igazságügyi szervezethez
tartozók közülük kiemelkedett Habony János hb. ezds., Almásiné dr.
Törőcsik Anna alez., Jancsó János hb. ezds. és Kaposvári Bertalan
hb. ezds. aktivitása (15, 11, ill. 10-10 tanulmánnyal), de összesen 24en voltak azok, akik legalább 3 írást jelentettek meg. (Nagy Géza,
Kevinczky S. Pál, Korda György 7-7, Takács László 6, Pásztor Imre,
Solymosi Zoltán, Mayer Béla, Kámán József 5-5, Váczi István,
Kovács Tamás, Hildenbrand Róbert, Rabóczky Ede, Somos József 44, Egervári Jenő, Mejlinger Ferenc, Rácz Sándor, Kiss Lajos, Dingha
László, Visegrádi Ferenc, Párdi Mátyás 3-3).
A folyóirat megjelenésének 10. évfordulója alkalmából a
Szerkesztő Bizottság pályázatának hirdetett, amelyre viszonylag
kisszámú, összesen 7 tanulmány érkezett. A Szerkesztő Bizottság mint bíráló bizottság - az I. és II. díjat ezért nem adta ki, III. díjban
részesítette viszont Kovács Tamás őrnagy „A sorkatonák
felelősségre vonásának további differenciális lehetőségei" c.
tanulmányát és anyagi elismerésben részesítette Kevinczy S. Pál hb.
őrgy., Habony János hb. alez., Kaposvári Bertalan hb. őrgy., Váczi
István hb. alez. és Énekes Miklós őrgy. tanulmányát.
Utólag igen sajnálatosnak tarthatjuk, hogy a folyóiratot
„belső kiadvány"-nak minősítették, igen szűk körben tették
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hozzáférhetővé, ugyanakkor a hadbírák, katonai ügyészek felé
elvárás volt, hogy írásaikat elsősorban e folyóiratban publikálják. így
hát a katonai büntetőjog tudományos művelése végül is belterjes
maradt, nem kelthette fel a büntetőjoggal általában foglakozók, a
büntetőjogász társadalom figyelmét. Talán még nem túl későn
megkíséreljük tehát közkinccsé tenni a volt folyóirat értékeit.
Az érdeklődők dolgának megkönnyítése érdekében
tematikus csoportosításban soroljuk fel a tanulmányokat, (büntetőjog
általános rész; büntetőjog különös rész; büntető-eljárásjog; büntetésvégrehajtási jog; katonai fegyelmi jog; katonai büntetőjog történet;
kriminológia kriminalisztika, kriminálpszichológia; általános
törvényességi felügyelet; katonai igazságügyi szervezet, nemzetközi
kapcsolatok; egyéb)
Természetesen több esetben egy-egy írásmű több
jogterülettel is foglalkozott, ilyen esetekben a tanulmányokat kissé
önkényesen soroltuk be. Hosszú távú terveink szerint az írásművek
rövid tartalmi ismertetőit is elkészítjük, a közeljövőben viszont
szeretnénk valamennyi
dolgozatot
digitalizálni, és
így
hozzáférhetővé tenni.
A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöksége úgy véli,
hogy kötelessége a magyar jogi és katonai kultúra ezen értékeit ilyen
módon is megbecsülni. Ennek kifejezésére jó alkalmat kínált a
folyóirat megjelenésének 45. évfordulója.

Tanulmányok a büntetőjog általános része köréből:
1.
2.
3.
4.

Pásztor Imre hb. őrnagy: A katonai szolgálatra alkalmatlanság
speciális büntetőjogi kérdései (1970.1/1.)
Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A katonai szolgálatra való
alkalmatlanság büntetőjogi értékelése (1974. V/2.)
Solymosi Zoltán r. őrnagy: A személyi társadalom veszélyesség
kérdéséről (1971.1/1.)
Erdély Jenő alezredes - Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A
pszichopátiás személyiségű katonák büntetőjogi felelősségre
vonásáról (1971.11/2.)
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Magyar István o. alezredes: Adatok Erdélyi Jenő alezredes és
Almásiné Törőcsik Anna alezredes „A pszichopátiás
személyiségű katonák büntetőjogi felelősségre vonásáról" c.
közleményéhez, elmekórtani megvilágításban (1972. II/2)
Pásztor Imre hb. őrnagy: A tettesség és részesség megítélése a
külföldre szökés bűntetténél (1971.1/1)
Habony János hb. őrnagy: Hozzászólás Nagy Géza r. százados
„Nem katona lehet-e katonai bűncselekmény társtettese vagy
tettese" című cikkéhez (1974. V/2).
Habony János hb. ezredes: A társtettesség elvi és gyakorlati
kérdései (1986.XVII/1-2.)
Korda György hb. ezredes: Társtettes vagy tettestárs? (1986.
XVII/1-2.)
Somos József hb. alezredes: A katonai függelem, mint sajátos
katonai jogviszony (1970.1/1.)
Habony János hb. százados: A parancs büntetőjogi védelméről
(1970.1/1)
Jacsó János hb. alezredes: Hozzászólás Dr. Habony János hb.
százados „A parancs büntetőjogi védelméről" című cikkéhez
(1971.1/1)
Váczi István hb. őrnagy: Parancsra elkövetett bűntettek
(1971.1/1.)
Kaposvári Bertalan hb. százados: Büntetési rendszerünk néhány
időszerű kérdése (1976. VII/1.)
Kaposvári Bertalan hb. százados: Gondolatok a büntetési
célokról valamint a büntetések illetve kényszerintézkedések
megelőző és visszatartó erejének probléma köréből (1975. VI/12.)
Habony János hb. százados: A katonai mellékbüntetések
alkalmazása (1972. III/l.)
Váczi István hb. őrnagy: Összbüntetési problémák a katonai
büntető eljárásban (1970. VI.)
Sárkány István r. őrnagy: A szigorított őrizet büntetőjogi
szabályozása (1985.XVI/2.)
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19. Egervári Jenő alezredes: Az alkoholisták kényszergyógyításáról
a katonai büntetőeljárásban (1982. XIII/1)
20. Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A sorkatonák pártfogó
felügyeletéről (1983. XIV/2.)
21. Hildenbrand Róbert hb. százados: A pártfogó felügyelet
jogintézmények kialakulása és szerepe az új Btk-ban (1979.
X/2.)
22. Keviczky S. Pál hb. főhadnagy: A büntetőjogi rehabilitáció
fejlődése és néhány kérdése (1973.IV/1.)
23. Kaposvári Bertalan hb. százados: Bírósági menetesítés a
gyakorlatban (1974. V/2.)
24. Hildenbrand Róbert hb. százados: A rehabilitáció az újabb
jogfejlődésben és a bírói gyakorlatban (1983. XIV/2.) 25.
Keviczky S. Pál hb. százados: A büntetőjogi rehabilitáció
áttekintése és néhány kérdése a hatályos Büntető
Törvénykönyvben (1979. X/2.)
25. Gál Andor hb. alezredes: A Btk. katonákra vonatkozó külön
rendelkezéseinek új szabályozását érintő elgondolások
(1977.VIII/1-2.)
26. Víg István ezredes: Az új Büntető Törvénykönyvről (1979.X/1.)
27. Korda György hb. ezredes: Az új Büntető Törvénykönyv
katonai rendelkezései alkalmazásának néhány problémája
(1979. X/2.)
28. Gál Andor hb. alezredes: A Btk. katonai rendelkezéseinek
alkalmazása (1979. X/l.)
29. Kovács Tamás őrnagy: A sorkatonák büntetőjogi felelősségre
vonásának további differenciálási lehetőségei (1981. XII/1.)
30. Kovács Tamás őrnagy: Néhány gondolat a katonákra vonatkozó
büntetőjogi
rendelkezések
alkalmazásával
kapcsolatos
gyakorlati problémákról (1982.XIII/1.)
31. Keviczky S. Pál hb. őrnagy: A Büntető Törvénykönyv új
jogintézményei alkalmazásának lehetősége és feltételei a
katonai büntető eljárásban (1982.XIII/1.)
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32. Jozef Szewczyk brigádtábornok: A lengyel büntetőjogi
kodifíkáció általános jellemzése és hatályosulásának értékelése
(1979.X/2.)

Tanulmányok a büntetőjog különös része köréből:
Erdész László nyá. hb. alezredes: Néhány probléma a
honvédelmi kötelezettség elleni bűntettekkel kapcsolatban
(1970.1/1.)
2. Hildenbrand Róbert hb. főhadnagy: A bírói gyakorlat változása
a megjelenési kötelezettség tartalmának új jogi szabályozása
tükrében (1977. VIII/1-2.)
3. Kaposvári Bertalan hb. százados: A katonai szolgálati
kötelezettség alóli kivonással megvalósított bűncselekmények
elbírálásának egyes kérdései (1983. XIV/1.)
4. Keviczky S. Pál hb. százados: Egyes katonai szolgálati
kötelezettség elleni bűncselekmények megítélése (1976. VII/2.)
5. Balogh István - Kaposvári Bertalan hb. százados: Adatok az
öngyilkossági és kibúvási cselekmények értékeléséhez
(1974.V/l.)
6. Kaposvári Bertalan hb. főhadnagy: Megjegyzések a zendülés
törvényi tényállásának értelmezéséhez (1971.1/1.)
7. Pásztor Imre hb. őrnagy: A külföldre szökés bűntettének
minősített eseteiről (1971. II/2.)
8. Korda György hb. alezredes: A külföldre szökés minősítéséről
(1972. III/1.)
9. Egervári Jenő őrnagy: Az elöljáró fogalma és büntetőjogi
védelme, figyelemmel a Btk. kodifikációjára (1976. VII/1.)
10. Kaposvári Bertalan hb. alezredes: A függelemsértő
bűncselekmények elbírálásának egyes kérdései (1983.XIV/2.)
11. 11.Jacsó János hb. ezredes: Az általános hatályú - és a szolgálati
parancs összefüggéseiről (1983. XIV/4.)
12. Rabóczki Ede hb. őrnagy: Az elöljáró és a hivatalos személy
elleni erőszak elbírálásának néhány főbb kérdése (1972. III/l.)
1.
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13. Hriszto Szimeonov ezredes: Az őrszolgálat, járőrszolgálat,
belszolgálat és határvédelmi szolgálat rendjét sértő
bűncselekmények a Bolgár Népköztársaságban (1971.1/1.)
14. Habony János hb. százados: A határőrizeti szolgálatban
gyakrabban előforduló bűntettek (1971.1/1.)
15. Pásztor Imre hb. őrnagy: A gépjármű parancsnok felelősségének
megítélése a közlekedési bűncselekményekkel összefüggésben
(1974. V/2.)
16. Jacsó János hb. alezredes: Vitatható döntések a bírói
gyakorlatban (1973. IV/1.)
17. Jacsó János hb. alezredes: Minősítési kérdések a katonai
bíróságok ítélkezésében (1974. V/2.)
18. Takács László alezredes: A hivatali bűncselekmények törvényi
és jogirodalmi rendszerezése (1972. III/2.)
19. Szőgyényi József, r. alezredes: Egy hivatali bűncselekmény
minősítéséről (1974. V/2.)
20. Nagy Géza r. őrnagy: A hivatali bűncselekmények minősítési
gyakorlata (1977. VIII/1-2.)
21. Nagy Géza r. őrnagy: A hivatali és hivatalos személyként
elkövetett más bűncselekmények rendszerezése az új Btk.-ban
(1979. X/2.)
22. Nagy Géza r. őrnagy: Korrupció vagy hivatali visszaélés?
(1983. XIV/1.) 23. Nagy Géza r. százados: Nem hivatali
személyek hivatali bűntettekhez kapcsolódó cselekményeinek
jogi minősítése (1971.1/1.)
23. Balatoni Elemér r. őrnagy: A jogtalan előny követelése és a
hivatalos személyként elkövetett zsarolás elhatárolása (1971.
II/2. )
24. Nagy Géza r. alezredes: A kényszervallatás bűntettének elvi és
gyakorlati problémái (1985.XVI/2.)
25. Korda György hb. alezredes: A közlekedési bűncselekmények
az új Büntető Törvénykönyvben (1979.X/1.)
26. Habony János hb. ezredes: A közlekedési bűncselekmények
elbírálása (1984. XV/1-2.)
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27. Jacsó János hb. alezredes: A társadalmi tulajdon hanyag
kezelése és az ellenőrzés elmulasztása egymáshoz való
viszonyáról (1970.1/1.)
28. Habony János hb. alezredes: A vagyon elleni bűncselekmények
új szabályozása I. rész. (1979. X/l.)
29. Habony János hb. alezredes: A vagyon elleni bűncselekmények
új szabályozás II. rész. (1979.X/2.)
30. Gaál János r. őrnagy: Minősítési problémák a rendőri
fegyverhasználat elbírálása köréből (1970.1/1.)
31. Keviczky S. Pál hb. százados: A fegyverhasználati szabályokról,
azok megszegéséről és az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatról.
(1976. VII/1.)
32. Rabóczki Ede hb. alezredes: A katonák által lőfegyverrel
elkövettet bűncselekmények minősítésének néhány kérdése
(1976.VII/2.)

Tanulmányok a büntető eljárásjog köréből:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kátai Péter hb. alezredes: A fegyveres erők és testületek
hivatásos tagjai által elkövetett bűncselekmények elbírálásának
egyes kérdései (1985. XVI/1.)
Ludvik Hübler ezredes: A bűntettek és vétségek vizsgálata a
Csehszlovák Néphadseregben (1972.III/1.)
V.D. Cserkeszov igü. ezredes: Vizsgálat és nyomozás a szovjet
büntető eljárásban (1976.VII/1.)
Kapfinger Tibor r. alezredes: A katonai büntetőeljárás és a
parancsnoki nyomozás egyes kérdései (1974. V/l.)
Rabóczki Ede hb. őrnagy: A rendőrség tagjai által elkövetett
bűntettek elbírálásának sajátosságai (1970.1/1.)
Nagy Géza r. százados: A rendőrség közrendvédelmi állományú
tagjai által elkövetett bűncselekmények elbírálásával
kapcsolatos szemléleti problémák (1971. II/2.)
Borbély Tamás r. őrnagy: Hozzászólás Nagy Géza r. százados
„A rendőrség közrendvédelmi állományú tagjai által elkövetett
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

bűncselekmények
elbírálásával
kapcsolatos
szemléleti
problémák" című cikkéhez (1972. III/l.)
Márkus András hb. százados: A vádelv érvényesülésével
kapcsolatos néhány elvi és gyakorlati probléma (1972. III/l.)
Habony János hb. őrnagy: A katonai bíróság tárgyalásának
előkészítése (1974. V/l.)
Kaposvári Bertalan hb. őrnagy: A kezdő irattól az
ítélethirdetésig (1979.X/2.)
Habony János hb. őrnagy: A katonai bíróság tárgyalása (1976.
VII/1.)
Kónya István hadnagy és László György hadnagy: A
szabálysértések elhatárolása a bűncselekményektől és elbírálása
a büntető eljárásban (1979.X/2.)
Domokos Jenő hb. alezredes: A katonai bírósági tárgyalás
előkészítésének és a tárgyalás vezetésének néhány gyakorlati
kérdése (1984. XV/1-2.)
Jacsó János hb. alezredes: A katonai ülnökök alkalmazásának
elvi és gyakorlati kérdései (1971.11/2.)
Kaposvári Bertalan hb. főhadnagy: Hozzászólás Jacsó János hb.
alezredes: „A katonai ülnökök alkalmazásának elvi és gyakorlati
kérdései" c. cikkéhez (1972. III/l.)
Jacsó János hb. alezredes: A fiatalkorúak elleni eljárás a katonai
bíróság előtt (1974. V/l.)
Mejlinger Ferenc százados: Bíróság elé állítás vádirat és
tárgyalás kitűzése nélkül a Kaposvári Katonai Ügyészség
gyakorlatában (1972. III/2.)
Váczi István hb őrnagy: A büntető eljárás menetét gyorsító
intézkedések az 1973. évi I. törvényben és ezek érvényesülése a
katonai bírósági eljárásban (1975.VI/1-2.)
Muraközi Gábor őrnagy: Az 1973. évi I. törvény
alkalmazásának tapasztalatairól (1975.VI/1-2.)
Kámán József ezredes: A katonai ügyész a büntetőeljárásban
(1978.IX/1.)
Takács Ádám: A katonai védő szerepe és feladatai
(1983.XIV/1.)
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22. Mayer Béla r. alezredes: A védő, mint tanú (1974.V/2.)
23. Takács László alezredes: A személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedéseket érintő változások az 1973. évi I.
törvényben (1974. V/l.)
24. Jacsó János hb. ezredes: A sorkatona bűnügyi költség fizetésére
való kötelezéséről (1976.VII/1.)
25. Habony János hb. őrnagy: Szakértő igénybevétele a katonai
büntető eljárásban (1975.VI/1-2.)
26. Papi Szabolcs r. százados: A büntető eljárási cselekmények
hangfelvétellel történő rögzítésének gyakorlati alkalmazásáról
(1977.VIII/1-2.)
27. Kiss Lajos r. őrnagy: A bűnügyi technikai szaktanácsadók
közreműködése (1978.IX/2.)
28. Dallos György o. alezredes: Rendőri intézkedés során
keletkezett sérülések orvosszakértői véleményezésének kérdései
(1984. XIV/1-2.)
29. Dingha László alezredes: A társadalmi vagyonban
bűncselekménnyel okozott károk megtéríttetésének néhány
tapasztalata a katonai büntetőeljárásban (1980.XI/1.)
30. Keviczky S. Pál hb őrnagy: Az adhéziós eljárásról a katonai
büntető eljárásban (1983.XIV/2.)
31. Jacsó János hb. vezérőrnagy: A jogalkalmazás jogpolitikai elvei
a katonai ítélkezésben (1986.XVII/1-2.)
32. Kaposvári Bertalan hb. főhadnagy: A büntetés kiszabásának
néhány kérdése (1972.III/2.)
33. Keviczky S. Pál hb. százados: A Szolgálati Szabályzat és a
büntető ítélkezési gyakorlat néhány összefüggése (1975. VI/12.)
34. Kovács Tamás százados: A bűnügyek parancsnoki elbírálásának
tapasztalatairól (1976. VII/1.)
35. Gáspár Attila őrnagy: A nyomozás megszüntetése egyes
rendelkezéseinek értelmezéséről (1985.XVI/1.)
36. Mejlinger Ferenc százados: Egy gépjárművel elkövetett
veszélyeztetés bűntettének nyomozási tapasztalatai (1971.II/2.)
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37. Takács Sándor r. százados és Habony János hb. őrnagy: Az
erőszakos nemi közösülés bűntettének bizonyítása (1974.V/1.)
38. Budapesti Katonai Ügyészség Szerzői Munkaközössége (Rácz
Sándor r. alezredes, Kovács Sándor r. százados, Papi Szabolcs r.
főhadnagy, Gáspár Attila r. főhadnagy) A kényszervallatás
nyomozása (1974. V/2.)
39. Veréb Balázs főhadnagy: Egy rablási ügy nyomozása
(1975.VI/1-2.)
40. Nagy Géza r. százados: Egy bűnügy bizonyítási problémái
(1976. VII/1.)
41. Miskolczi István r. alezredes: Egy súlyos élet elleni
bűncselekmény nyomozásának tapasztalatai (1976. VII/2.)
42. Tutsek Zoltán főhadnagy: Súlyos erőszakos bűncselekmény
elkövetőinek felderítése (1982.XIII/1.)
43. Kiss Lajos r. őrnagy: Az ismeretlen tetteses bűncselekmények
felderítésének tapasztalatai a katonai büntető eljárásban
(1979.X/2.)
44. Almási Ferenc főhadnagy: Ismeretlen tettes által elkövetett
lopások felderítése és megelőzésük néhány gyakorlati
szempontja (1983. XIV/1.)
45. Tutsek Zoltán őrnagy: A személyi sérüléssel járó közlekedési
bűncselekmények nyomozásának buktatói (1986. XVII/1-2.)
46. Judr. Miloslav Vychodil ezredes: A vizsgálati team lélektana
(1982. XIII/1.)

Tanulmányok
a
kriminológia,
kriminálpszichológia köréből
1.
2.
3.

kriminalisztika,

Mayer Béla r. alezredes: A kriminálpszichológia helyzete és
perspektívája a katonai igazságszolgáltatásban (1971. II/l.)
Takács László r. alezredes: A rendőrség tagjai körében
előforduló bűncselekmények kriminogén tényezői (1971. II/2.)
Mayer Béla r. alezredes: A katonai függelem néhány
pszichológiai vonatkozása (1972. III/l.)
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A katonai függelem
erkölcsi tartalmáról (1972.III/2.)
Molnár Károly ezredes: A katonai függelmi viszonyok és a
fegyelem kölcsönhatásai (1983. XIV/1.)
Molnár Károly ezredes: A tekintély lényege, forrásai, funkciói
és védelmének eszközei a szocialista hadseregben (1977.VIII/12.)
Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A parancsnoklás és az
engedelmesség néhány pszichológiai vonatkozása (1977.VIII/12.)
Molnár Károly ezredes: A büntetett vagy veszélyeztetett
környezetből bevonult sorkatonák beilleszkedésének segítése
(1976. VII/2.)
Pap János főhadnagy: Adatok Molnár Károly ezredes „A
büntetett vagy veszélyeztetett környezetből bevonult sorkatonák
beilleszkedésének segítése" c. cikkéhez (1976. VII/2.)
Visegrádi Ferenc alezredes: Hozzászólás Molnár Károly ezredes
„A büntetett vagy veszélyeztetett környezetből bevonult
sorkatonák beilleszkedésének segítése" c. cikkéhez (1976.
VII/2.)
Egervári Jenő őrnagy: A nehezen alkalmazkodó sorkatonák
beilleszkedésének és nevelésének néhány problémájáról (1977.
VIII. 1-2.)
Staud Jakab alezredes: A büntetett előéletű, illetve a
veszélyeztetett környezetből bevonult fiatalokkal való
foglalkozás (1978. IX/2.)
Molnár Károly ezredes és Földesi Sándor őrnagy: A szolgálati
hatalommal
és
helyzettel
való
visszaélés
aktuális
megnyilvánulásai (1982.XIII/1.)
Földesi Sándor őrnagy: A hatalommal való visszaélések
motivációs hátteréről (1983.XIV/2.)
R.S. dr. Miloslav Ryska ezredes: A sorkatonai szolgálatukat
töltő „öreg" és „fiatal" katonák közötti kapcsolatok megbontását
előidéző okok természetéről (1985. XVI/2.)
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16. Mayer Béla r. alezredes: A katonai szolgálat hatása a
személyiség kriminogén vonásaira (1974. V/l.)
17. Habony János hb. alezredes: A katonák által elkövetett
bűncselekmények okainak és feltételeinek vizsgálata (1981.
XII/1.)
18. Földesi Sándor százados: Az alkoholfogyasztás szerepe a
deviáns viselkedésben (1980. XI/1.)
19. Habony János hb. alezredes: A sorkatonák által elkövetett egyes
szolgálati bűncselekmények okai és elősegítő körülményei
(1983. XIV/1.)
20. Habony János hb. ezredes: A haszonszerzési célzatú
bűncselekmények kriminológiai vizsgálata (1985.XVI/1.)
21. Hildenbrand Róbert hb. hadnagy: Elméleti és gyakorlati
kérdések a garázdaság kriminológiai vizsgálata köréből (1972.
III/2.)
22. Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A sorkatonák nemi erkölcs
elleni bűncselekményeinek néhány jellemzője (1980.XI/1.)
23. Mayer Béla r. alezredes: Az őszinte beismerő vallomás lélektani
feltételei (1973. IV/1.)
24. Párdi Mátyás százados: A bűnmegelőzés aktuális kérdései a
Néphadseregben (1984.XV/1-2.)
25. Kámán József vezérőrnagy.: A bűnmegelőzés néhány aktuális
elméleti és gyakorlati kérdése, különös tekintettel a Magyar
Néphadseregre (1985.XVI/2.)
26. Párdi Mátyás százados: A katonai ügyészek és a parancsnokok
együttműködése gyakorlati és szervezeti kérdései a
bűnmegelőzés érdekében (1985.XVI/1.)
27. Judr. Emil Hadbábny ezredes: A bűncselekmények megelőzése
a fegyveres erőknél és a fegyveres testületeknél (1984. XV/1-2.)
28. Kiss Lajos r. alezredes: A krimináltechnika fogalma, tárgya és
rendszere (1985. XVI/2.)
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Tanulmányok a katonai igazságügyi szervezetről
Takács László alezredes: A katonai ügyészségek szervezetének
és működésének új szabályozása (1975. VI/1-2.)
2. Kámán József vezérőrnagy: A magyar katonai igazságügyi
szervezet tevékenységének megszervezése a bűnözés és egyéb
jogsértések elleni harcban a fegyveres erőknél (1986.XYII/1-2.)
3. Somos József alezredes: Az NDK katonai igazságszolgáltatása
(1972. III/1.)
4. Vaclav Segivi ezredes: A csehszlovák katonai ügyészi szervezet
irányításának és érdemi munkájának egyes kérdéseiről (1976.
VII/2.)
5. Almásiné Törőcsik Anna alezredes: Az emberi kapcsolatok
alakításának néhány módszere a katonai ügyészségek
vezetésének gyakorlatában (1975. VI/1-2.)
6. Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A katonai ügyészi
állományról (1978.IX/1.)
7. Takács László ezredes: A katonai ügyészek és a parancsnokok
együttműködése (1978.IX/1.)
8. Berki Mihály vezérőrnagy: A parancsnokok és a katonai
igazságügyi szervek együttműködéséről (1980.XI/1.)
9. Váczi István hb. alezredes: A fegyveres erők és testületek,
valamint a katonai igazságügyi szervek együttműködésének elvi
és gyakorlati kérdései (1981. XII/1.)
10. Földesi Sándor alezredes: A katonai igazságügyi szervek és a
parancsnokok együttműködése (1985. XVI/1.)
11. Almási Ferenc hadnagy: Az igazgatási főtiszti munka
gyakorlatának egyes kérdései (1981.XII/1.)
1.

Tanulmányok a katonai büntetés végrehajtás köréből
1.
2.

Kátai Péter hb. őrnagy: A katonai büntetés végrehajtás bírósági
és parancsnoki feladatai (1980.XI/1.)
Gulácsi József hb. alezredes: A szabadságvesztés fegyelmező
zászlóaljban történő végrehajtásának feltételei (1972. III/2.)
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3.

4.

5.

6.

Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A katonai büntetés
végrehajtás feltételrendszere a fegyelmező zászlóaljban
(1984.XV/1-2.)
Kovács István alezredes: A fegyelmező zászlóaljban
szabadságvesztés büntetésüket töltő katonák körében végzett
pszichológiai szaktanácsadás néhány tapasztalata (1981.XIÍ/1.)
Benedek Gyula alezredes és Földesi Sándor százados: A
pszichológiai tanácsadás helyzete és fejlődésének lehetőségei a
katonai büntetés végrehajtásban (1981.XII/1.)
Almásiné Törőcsik Anna alezredes és Rózsás József mk.
alezredes: Visszaesők a fegyelmező zászlóaljban és büntetésük
letöltése után (1985. XVI/2.)

Tanulmányok a katonai büntetőjog történet köréből
Csordás János alezredes: Ahogyan elkezdődött... (1978.IX/1.)
Korda György hb. alezredes: A magyar katonai büntetőeljárás
kialakulásának vázlatos áttekintése (1976.VII/2.)
3. Hargitai Gábor alezredes: Adatok a katonai igazságügyi szervek
történetéhez (1978.IX/2.)
4. Kovássy Zoltán: A magyar katonai jog történetéből. Jogászok a
szabadságharcban (1973.IV/1.)
5. Nagy Andor nyá. alezredes és Bussmann Sándor őrnagy: II.
Rákóczi Ferenc katonai törvénykönyvéből. I. rész (1976. VII/2.)
6. Nagy Andor nyá. alezredes és Bussmann Sándor őrnagy: II.
Rákóczi Ferenc katonai törvénykönyvéből. II. rész
(1977.VIII/2.)
7. Kovássy Zoltán: Adatok a Kossuth-Görgey „történelmi per"-hez
(1983. XIV/1.)
8. Almásiné Törőcsik Anna nyá. alezredes: A katonai igazságügyi
szervezet története. I. és II. Főidőszaka (1985.XVII/1-2.)
9. Pásztor Imre hb. őrnagy: Egy kibúvási bűncselekmény jogi
szabályozásának története (1972.III/2.)
10. Bálás Gábor: A székelység régi katonai jogrendje (1985.XVI/1.)
1.
2.
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Tanulmányok
köréből
1.
2.
3.
4.
5.
6.

az

általános

törvényességi

felügyelet

Solymosi Zoltán őrnagy: A katonai ügyészi általános
felügyeletről (1974.V/2.)
Pálfi Zoltán alezredes: A katonai ügyészi általános felügyeletről
(1978.IX/1.)
Dingha László alezredes: Általános felügyeleti „komplex"
vizsgálatok témái és módszerei (1971.II/2.)
Dingha László alezredes: A parancsnoki belső ellenőrzések
ügyészi felügyelete (1982.XIII/1.)
Mejlinger Ferenc r. alezredes: A rendőri fegyverhasználatról az
új végrehajtási utasítás tükrében (1983.XIV/2.)
Kürti Imre mk. ezredes: A munkavédelmi tevékenység
ellenőrzésének főbb irányai a Néphadseregben (1985.XVI/2.)

Tanulmányok a katonai fegyelmi jog köréből
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Perczel Balázs főhadnagy: A katonai fegyelmi vétség jellege és
a szabálysértéshez való viszonya (1970.1/1.)
Odler János hb. alezredes: A szabálysértések parancsnoki
fegyelmi hatáskörben történő elbírálásának néhány elvi és
gyakorlati kérdése (1970.1/1.)
Gaál János r. őrnagy: A katona által elkövetett fegyelmi vétség
és szabálysértés elhatárolásának gyakorlati problémái
(1971.II/2.)
Muraközi Gábor százados: Hozzászólás Odler János hb.
alezredes „A szabálysértések parancsnoki fegyelmi hatáskörben
történő elbírálásának néhány elvi és gyakorlati kérdése" c.
cikkéhez (1971.II/2.)
Kámán József alezredes: A bűncselekmények parancsnoki
fegyelmi hatáskörben történő elbírálásának aktuális problémái
(1972.III/1.)
Kovács Tamás őrnagy: A fegyelmi jogkör gyakorlása során
felmerülő elvi és gyakorlati problémák (1978.IX/2.)
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Hódos Jenő alezredes: A fegyelmi jogkör gyakorlásához
kapcsolódó ügyintézés (1984.XV.(l-2.)
Hódos Jenő alezredes: A parancsnoki fegyelmi jogkör
gyakorlásának tapasztalatai (1985.XVI/2.)
Kopik Tibor alezredes: Tájékoztatók a parancsnoki
jogalkalmazási konferenciáról (1977.VIII/1-2.)
Szabó Gusztáv őrnagy: Az új fegyelmi fenyítési nemek
alkalmazásának tapasztalatai a parancsnokok fegyelmi
joggyakorlatában (1978. IX./2.)
Visegrádi Ferenc alezredes: A pénzbírság fenyítés
alkalmazásának problémái a Néphadseregben (1977.VIII/1-2.)
Molnár Károly ezredes: A katonai fegyelemre nevelés aktuális
kérdései, feladatai, különös tekintettel az alegység parancsnokok
feladataira (1978.IX/2.)
Gál Miklós ezredes: A fegyelmi nevelő munka valamint a
parancsnoki megelőző tevékenység sajátosságai és eredményei
az építő-műszaki csapatoknál (1983.XIV/1.)
Molnár Károly ezredes és Földesi Sándor százados: Az
alegységek politikai, erkölcsi és fegyelmi helyzetének
jelentősége,
összetevői, megítélésének
módszerei
és
erősítésének feladatai háborúban (1980.XI/1.)
Visegrádi Ferenc alezredes: A parancsnoki beosztást ellátó
tisztesek fegyelmi-nevelő munkájáról, vezetői tevékenységéről
(1978.IX/2.)

Tanulmányok egyéb kérdésekről
1.
2.
3.
4.

Takács László r. alezredes: Tájékozódás a vezetéselmélet
tartományában (1970.1/1.)
Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A jogértelmezés eseti
problémái (1974. V/l.)
Rácz Sándor r. alezredes: A megelőzés helyzete és módszerei a
Kaposvári Katonai Ügyészség gyakorlatában (1971. II/2.)
Bikki Szilveszter r. alezredes: A katonai igazságügyi
tevékenység politikai segítésének időszerű kérdései (1970.1/1.)
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rácz Sándor hb. alezredes: Ideológiai és agitációs munkánk
helyzete és továbbfejlesztésének feladatai a katonai igazságügyi
szerveknél (1976. VII/2.)
Solymosi Zoltán alezredes: Közművelődésünk helyzete (1976.
VII/2.)
Vincze Lukács r. vezérőrnagy: Levél (1976. VII/2.)
Bíró György vezérőrnagy: 25 éves a Magyar Népköztársaság
ügyészi szervezete (1978. IX/1.)
Mátyás Miklós hb. vezérőrnagy: 25 éve együtt a dolgozó nép
szolgálatában (1978. IX/1.)
Gáspár Gyula hb. ezredes: Jubileumi köszöntő (1978.IX/1.)
Molnár Endre: Az ügyészi szervezet köszöntése (1978.IX/1.)
Szíjjártó Károly hb. ezredes: A Katonai Kollégium beszámolója
a Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése előtt (1973. IV/1.)
Bikki Szilveszter ezredes: A párttagsági könyvek cseréjének
tapasztalatai a katonai igazságügyi szerveknél (1976. VII/1.)
Korda György hb. ezredes: A Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése
(1977. VIII/1-2.)
A Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése, a Katonai Kollégiumra
háruló feladatok (1983.XIV/2.)
Nagy Tibor hb. alezredes: A hadviselés nemzetközi jogi
szabályai (1979. X/l.)
Czank Lajos alezredes: Hadijog vagy a háború joga? (1981.
XII/1.)
Almásiné Törőcsik Anna alezredes: A sorkatonák öngyilkossági
kísérletének megítélése (1973.IV/1.)
Molnár Károly ezredes: A katonák öngyilkosságainak
összehasonlító tanulmányozása (1975.VI/1-2.)
Molnár Károly alezredes: Az öngyilkosság megelőzésének
lehetőségei, módszerei a hadseregben (1972.III/2.)
Deme Károly: A katonaorvos anyagi felelősségéről (1971.11/2.)
Somos József ezredes: A katonák házasságkötési engedélyéről
(1981.XII/1.)
Molnár Károly ezredes: A katonai hivatás és a család
(1979.X/2.)
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24. Lontai Lajos ezredes: A Néphadsereg hivatásos állománya
nyugdíjára vonatkozó rendelkezésekről (1983. XIV/1.)
25. Hargitai Gábor alezredes: A Jehova-tanúi szekta és hadköteles
korú tagjainak előfordulási gyakorisága a Debreceni Katonai
Ügyészség illetékességi területén (1983.XIV/2.)
26. Jacsó János hb. vezérőrnagy: A jogi propaganda munkánkról
(1986.XVII/1-2.)
27. Avar György munkásőr őrnagy: A Munkásőrség és tagjai jogi
felelősségére vonatkozó szabályok kialakulása és fejlődése
(1976.VII/1.)
28. Stock János vezérőrnagy: Közös feladatunk a törvényesség
védelme (1978.IX/1.)
29. Vincze Lukács r. vezérőrnagy: A jubileumi megemlékezéshez
(1978.IX/1.)
30. Solymosi Zoltán alezredes: Pártszervezeteink a szakmai munka
segítői (1978. IX/1.)
31. Víg István ezredes: A munkáshatalom védelmében (1978.IX/1.)
32. Solymosi Zoltán alezredes: Pártunk XII. Kongresszusa után
(1980.XI/1.)
33. Nagy Tibor hb. alezredes: A XIII. Kongresszus határozatainak
következetes végrehajtásáért (1985.XVI/1.)
34. Radnai Jenő százados: Vietnámi élmények (1976. VII/1.)
35. Gyaraki Gábor alezredes: A vietnámi küldetésről (1978.IX/1.)
36. Urbán Géza hb. alezredes: A fiatal szakemberek képzése, a
katonai igazságügyi szervek szakembereinek nevelése és
kiképzése (1986.XVII/1-2.)
37. Válaszoltunk olvasóinknak (1974.V/2.)

Tanulmányok a nemzetközi kapcsolatokról
1.
2.
3.

Balla Sándor alezredes: Beszámoló a „Fegyverbarátság"
hadgyakorlatról (1970.1/1.)
Párdi Mátyás őrnagy: „Barátság-86" (1986.XVII/1-2.)
Korda György hb. alezredes: Fegyverbarátaink joggyakorlatából
(1974. V/2.)
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Gáspár Gyula hb. ezredes: A Varsói Szerződés tagállamai
katonai bírósági vezetőinek első értekezletéről (1975.VI/1-2.)
A Varsó Szerződés tagállamai katonai igazságügyi vezetőinek
értekezlete Magyarországon (1979.X/2.)
Víg István ezredes: Katonai ügyészi küldöttség látogatása a
Szovjetunióban;
Az
IM
Katonai
Főosztályának
munkadelegációja a Német Demokratikus Köztársaságban;
Lengyel katonai ügyészi küldöttség látogatása hazánkban;
Katonai ügyészi küldöttségünk látogatása az NDK-ban;
Csehszlovák katonai igazságügyi delegáció Magyarországon;
Kriminalisztikai tapasztalatcsere (1971.II/2.)
Katonai igazságügyi delegáció a Bolgár Népköztársaságban
(1972. III/2.)
Magyar katonai ügyészi küldöttség látogatása a Bolgár
Népköztársaságban (1984. XIV/1-2.)
A Bolgár Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Katonai
Kollégiumának küldöttsége Magyarországon (1986.XVII/1-2.)
Katonai igazságügyi delegáció a Csehszlovák Szocialista
Köztársaságban (1974. V/l.)
Katonai igazságügyi tapasztalatcsere a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság Katonai Főügyészségének küldöttével (1974.V/l.)
Az Egységes Csehszlovák Ügyészség megalakulásának 25.
évfordulója (1978.IX/2.)
Szőlösi János alezredes: Csehszlovák katonai ügyészi delegáció
látogatása Magyarországon (1983.XIV/2.)
Mgr. Bodgan Dzieciol ezredes: A Lengyel Néphadsereg és a
katonai igazságszolgáltatás létrejöttének 30. évfordulója
(1974.V/1.)
Czeslaw Zbroja: A törvényesség és a fegyelem erősítését
szolgáló
katonai
ügyészi
tevékenység
a
Lengyel
Népköztársaságban (1974.V/2.)
Jozef Szewczyk vezérőrnagy: A jogkövetés időszerű problémái
Lengyelországban (1984.XV/1-2.)
Lengyel katonai ügyészi küldöttség látogatása Magyarországon
(1984.XV/1-2.)
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18. Német katonai igazságügyi delegáció Magyarországon
(1972.III/2.)
19. Rabóczki Ede hb. őrnagy: A Legfelsőbb Bíróság Katonai
Kollégiuma küldöttségének látogatása a Német Demokratikus
Köztársaságban (1974.V/l.)
20. Alfréd Liebner vezérőrnagy: A Német Demokratikus
Köztársaság katonai ügyészi szervezetének néhány feladatáról
(1976. VII/2.)
21. Magyar katonai igazságügyi küldöttség az NDK-ban
(1976.VII/2.)
22. A Német Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Bíróság
Katonai
Kollégiumának
küldöttsége
Magyarországon
(1982.XIII/1.)
23. Magyar katonai ügyészi küldöttség látogatása a Román
Szocialista Köztársaságban (1979.X/2.)
24. Román katonai bírósági delegáció látogatása Magyarországon
(1982.XIII/1.)
25. A Román katonai ügyészi delegáció látogatása Magyarországon
(1983.XIV/1.)
26. Magyar katonai ügyészi küldöttség látogatása Romániában
(1983.XIV/2.)
27. A.G. Gornij igü. vezérezredes: SZSZSZK Katonai Főügyésze.
A szovjet katonai ügyészség történetéből (1972.III/1.)
28. N. Levin igü. vezérőrnagy: A parancsnokok szerepe a
jogsértések megelőzésében a szovjet hadseregben (1973.IV/1.)
29. N. Csisztjakov igü. altábornagy: Katonai bíróságok a Nagy
Honvédő Háború idején (191974.V/1.)
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