
Gyűjteményes kötet Bócz Endre írásaiból 

 

Tartalom 

Előszó  .........................................................................................................................  7 

I. Írások a közvádlóról  ................................................................................................  9 

Az ügyész szerepe  ................................................................................................   

Nemzetközi tanácskozás a volt Szovjetunió  

és a kelet-európai országok jogfejlődéséről  .....................................................  11 

A büntetőtárgyaláson tanúsított magatartás etikája  ..............................................  22 

A büntetőeljárási reform és az ügyészi feladatok  .........................................................  32 

Páneurópai konferencia az ügyészségről –  

 „Milyen legyen a XXI. század ügyészsége?”  ..................................................  41 

A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő  

 ügyészi tapasztalatok Magyarországon  ............................................................  53 

A Magyar Köztársaság Ügyészsége és az alkotmányozás  ...................................  63 

A vád törvényességéről  ........................................................................................  74 

Észrevételek az „Együtt 2014” alkotmányozási javaslatára  ................................  86 

II. Anyagi büntetőjogi írások   .....................................................................................  91 

De lege ferrenda megjegyzések a hamis vád és tanúzás szabályozásához  ..........  93 

Perbencsalás?  .......................................................................................................  102 

Védekezési hazugság és vádolás  ..........................................................................  109 

A „cselekmény” fogalmáról  .................................................................................  122 

Gazdasági bűnözés  ...............................................................................................  132 

A szervezett bűnözésről és a bűnszervezet fogalmáról  ........................................  142 

Az AGROBANK-per – más megvilágításban  .....................................................  159 

A Közgazdasági Egyetemtől Tatárszentgyörgyig  ................................................  164 

(gondolatok a xenofóbiáról, a rasszizmusról és a büntető-jogalkalmazásról)   ......  164 

A „magyar polip” és a büntetőjogi fogalomrendszer  ...........................................  184 

Egy terrorcselekményről  ......................................................................................  199 

III. Írások a büntetőeljárási jog és a kriminalisztika köréből  ......................................  213 

Milyen legyen a büntetőeljárás?  ..........................................................................  215 

Vádfunkció, közvádló, ügyész  .............................................................................  225 



A büntetőeljárásbeli bizonyítás néhány elméleti  

 és gyakorlati kérdése  ........................................................................................  245 

Adatgyűjtés, felderítés, nyomozás  .......................................................................   

(avagy gondolatok a szemléletről és a terminológiáról)  ..................................  253 

A „megalapozottság” és a nyomozás  ...................................................................  267 

Kihallgatás, kényszervallatás  ...............................................................................  282 

Passzív alany, áldozat, sértett ...............................................................................  315 

Iratismertetés és adatvédelem  ..............................................................................  336 

Krimináltechnika és büntetőeljárási rend  .............................................................  357 

Gondolatok a kriminalisztika jövőjéről  ................................................................  362 

A rossz minőségű ipari termék forgalomba hozatalának  

 bűntette a gyakorlatban  ....................................................................................  371 

Ismét a semmisségi törvényről .............................................................................  387 

A „koncepciós per” és az önkény  ........................................................................  404 

Folytatólagos bűncselekmény és kárkamat  ..........................................................  420 

Látóérzékelés utólagos ellenőrzése  ......................................................................  428 

IV. Publicisztikák 2010–2016  .....................................................................................  435 

A Bolgár György által a 168 óra c. hetilap számára készített interjú  ...................  437 

Közélet, átláthatóság, jog  .....................................................................................  440 

Igazságszolgáltatás és közbizalom  .......................................................................  451 

Bot a küllők közt…  ..............................................................................................  460 

Büszkék lehetünk rá?  ...........................................................................................  462 

A bíráskodásról  ....................................................................................................  464 

A hivatali visszaélésről  ........................................................................................  474 

Bűncselekmény vagy bizonyítékok hiányában?  ..................................................  477 

A jogállamiság és jogalkotás  ...............................................................................  479 

Még magasról nézvést megvolna…  .....................................................................  485 

Hol van a hon…  ...................................................................................................  493 

A bukott idol  ........................................................................................................  498 

Jogállam? – És milyen?  .......................................................................................  505 

Miért volt könnyebb szeretni a hazát?  .................................................................  510 

Hazám, hazám, minő úton jársz?  .........................................................................  526 

Emlékezzünk…  ....................................................................................................  535 

 


