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1.
A „közérdek” jogelméleti, jogdogmatikai megközelítése és közjogi 

szabályozási kérdései
Tanulmánykötet

Köz/érdek. Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára

2.

A magánjogi felelősségi rendszer változásai.  Hasonlóságok és 

különbségek a magánjogi felelősség  kritérium-, értelmezési-  és 

jogkövetkezményi rendszerében

Tanulmánykötet

Állandóság és változás. Tanulmányok a magánjogi felelősség jogköréből

3.
A kötelmi jog általános részi szabályainak tudományos és oktatási célú 

elemzése
Tankönyv

Kötelmi jog. Általános rész

Tanulmány Fight by legal means against the illegal migration in the draft of the new hungarian act on criminal procedure

Tanulmány The Changing Burden of Proof and the Right to a Fair Trial in the Hungarian Criminal Procedure

Tanulmány "A magánszakértő eljárásjogi pozíciója a büntetőeljárásban"

Tanulmány Az illegális migráció elleni fellépés eljárásjogi eszközei az új Büntetőeljárási törvény tervezetében

Tanulmány Rules of data handling in the bill on criminal procedure in Hungary

Tanulmány

A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében 

Tanulmány

Certain types of coercive actions in the new draft on criminal procedure code

Tanulmány A terhelt eljárásjogi helyzete az új szabályozás tükrében, különös tekintettel a hallgatáshoz való jogra

Tanulmány Dilemmák a magánszakértői vélemények értékelésében

Tanulmány Szakkonzultáns és társszakértő szerepe az orvosszakértői bizonyításban

Tanulmány A titkos információgyűjtés az új büntetőeljárási törvénytervezet tükrében

Tanulmány Az emberi tudatból visszatükröződő pszichikai jelenségek egyes azonosításelméleti kérdéseiről

Tanulmány (Ügyészek Lapja 

2017/1. sz.) Rendes és rendkívüli jogorvoslatok a Be Javaslat tükrében 

5. Az áruk adásvételéhez kapcsolódó nemzetközi bírósági esetjog Tanulmánykötet A nemzetközi adásvételi szerződések joggyakorlatának aktuális kérdései

6. Lingua iuridica Feladatgyűjtemény Latin feladatgyűjtemény nyelvtani magyarázatokkal

7.
A migrációs kérdések kezelésének módjai. A magyar kivándorlási 

politika alakulása a dualizmus időszakában.
Tanulmány

State interests and migration flow. Hungary and the control of migration to overseas destinations (1880s-1914).

8. A katonai igazságszolgáltatás 50 éve (1900-1949) Monográfia A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949

9. Jogösszehasonlítás a gyakorlatban Tansegédlet Rechtsvergleichung im Praxis. Dogmatik und Rechtssprache. I. Öffentliches Recht

10. A viselkedési közgazdaságtan és a római jog Tanulmány Viselkedési Közgazdaságtan és a római jog

11.
A „Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Kutatócsoport tevékenységének 

támogatása"
Tanulmánykötet

A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok egyes aktuális kérdései

12.
Az „elektronikus eljárások jogának gyakorlati oktatása a 

jogászképzésben"
Egyetemi jegyzet

Az elektronikus eljárások joga

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

Aktuális kihívások és megoldási lehetőségek a büntető eljárásjogban4.
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