A LIST OF THE LITERARY ACTIVITY LÁSZLÓ NAGY
I. Books, monographies
1. A munkaviszony megszűnése és a kapcsolatos igények. [Termination of
the labour relation and connected demands.] Bp. Magyar Jog, 1947, 205 p.
2. Munkajog. (A munkatan című egyetemi tankönyv munkajogot tárgyaló
fejezete.) [Labour law. Chapter treating of labour law in the university textbook, entitled: Science of labour.] Bp. Mezőgazdasági Munkatudományi Intézet, 1948, 224-303 p.
3. Legújabb munkajogi rendelkezéseink. [Our recent labour-law
provisions.] Bp. Magyar Jog, 1948. 40 p.
4. Hatályos jogszabálymutató 1945—49. évre. [Register of prevailing laws
for years 1945-1949.] (Co-author Gy. Zsigmond.) Bp. Hernádi, 1949. 576 p.
5. Munkajog I—II. [Labour law, vols. I-II.] Bp. Hernádi, 1949. 11-1100 p.
6. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai. [Labour Code and
the rules of its implementation.] (Co-author F. Mikos and A. Weltner.) Bp.
Jogi és Államigazgatási Könyvkiadó, 1953. 630 p.
7. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai. [Labour Code and
the rules of its implementation.] (Co-author A. Weltner.) Bp. Közgazdasági
és Jogi Kiadó, 1955. 900 p.
8. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Bp.
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1956. 210 p.
9. Anyagi felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért. [Material liability for the damages induced within the framework of labour
relations.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1964. 650 p.
10. Anyagi felelősség. [Material liability.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1966. 320 p.
11. A kollektív szerződés a gyakorlatban. [The collective agreement in
practice.] Bp. Táncsics Kiadó, 1968. 272 p.
12. The employer's liability for damage causued within the scope of
employment on the Hungarian labour law. Szeged. Szegedi Ny. 1968. 144 p.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus XV. Fasc. 10.)
13. A munkaügyi viták szabályai. [Rules of labour disputes.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1969. 360 p.
14. A kollektív szerződés rendszeres és gyakorlata. [System and practice
of collective agreements.] Bp. Táncsics Kiadó, 1971. 475 p. Idem 2. kiad. [2nd
ed.] Bp. 1974. 343 p. Idem 3. kiad. [3rd enl. and rev. ed.] Bp. 1976. 375 p.
15. A munkaügyi viták intézése. [Settlement of labour disputes.] Bp. Táncsics Kiadó, 1973. 198 p. (Munkaügyi kiskönyvtár.)
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16. Gazdasági fogalmak magyarázata munkahelyi vezetők részére. [Commentary on economic concepts for leaders at place of employment.] (As a coauthor.) Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 499 p.
17. Munkaügyi kislexikon. [Small encyclopedia of labour.] (As co-author
and member of editorai board.) Bp. Kossuth Kiadó, 1976. 347 p.
18. A vállalat szervezetének és működésének alapvető munkajogi kérdései. [The fundamental labour-law questions of structure and functioning of
the enterprise.] 7-97 p. In: Vállalatirányítás és a vállalatok jogi helyzete III.
kötet. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 309 p.
19. International encyclopedia for labour law and industrial relations —
Hungary. Deventer [Netherlands] Kluwer, 1978. 209 p.
20. A Munka Törvénykönyve kommentárja I—II. kötet. [Commentaries on
Labour Code. vols. I-II.] (editor) Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 1712 p.
21. Útmutató a kollektív szerződés készítéséhez. [Guide to make the
collective agreement.] Bp. Táncsics Kiadó, 1980. 319 p.
22. Munkajogi ismeretek. Szerk., ed. by Zoltán Nagy. [Knowledge of
labour law.] (co-author) Bp. Táncsics Kiadó, 1981. 573 p.
* 23. International encyclopedia for labour law and industrial relations —
Hungary, rev. and enl. ed. Deventer [Netherlands] Kluwer, 1981. 234 p.
24. Útmutató a vállalati szabályzatok készítéséhez. [A guide to make
enterprisal rules.] (editor and co-author) Bp. Népszava, 1982. 491 p.
II. Studies, articles
25. Munkajog. [Labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1948. 347-348 p.
26. A nemzeti vállalatok alkalmazottainak jogi helyzete. [Legal situation
of employees of national enterprises.] Jogtudományi Közlöny, 1948. 226-228 p.
27. Bér- és normakérdések a román munkatörvényben. [Problems of wage
and norm in the Romanian Labour Code.] Bér és Norma, 1/1950. 24-25 p.
28. A kereskedelmi és magánalkalmazottak betegség alatti bérezése.
[Paying wages to commercial and private employees during their disease.]
Szociálpolitika 1/1950. 14-15 p.
29. A munkaügyi viták elintézése a Szovjetunióban. [Settlement of labourlaw disputes in the Soviet Union.]Jogtudományi Közlöny, 1950. 243-247 p.
30. A román munkajogi kódex. [The Romanian Labour Code.] Jogtudományi Közlöny, 1950. 512-518 p.
31. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és
Norma, 10/1951. 22-24 p.
32. Kiküldetés-külszolgálat. [Comission — foreign service.] Bér és Norma,
7/1951. 29-33 p.
33. Az évi rendes szabadságok kiadásával kapcsolatos tapasztalatok.
[Experiences connected with giving the year's ordinary leave.] Bér és Norma,
6/1951. 17-21 p.
34. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Jogtudományi Közlöny,
1951. 257-262 p.
35. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Bér és Norma, 2/1951. 1-4 p.
36. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Magyar—Szovjet Közgazdasági Szemle, 1951. 423-431 p.
37. A munkaügyi viták elintézése. [Settlement of labour law disputes.]
Bér és Norma, 1/1951. 23-28 p.
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38. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és Norma, 1/1952. 18-20 p.
39. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Bér
és Norma, 8/1952. 15-16 p.
40. Bérelszámolási problémák. [Problems of wage accounting.] Bér és
Norma, 3/1952. 15-19 p.
41. Munkaügyi vitás kérdések. [Matters in dispute in Labour Law] Bér
és Norma, 5/1952. 28-29 p.
42. A raktárakban és kereskedelmi üzletekben dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of the employees working in stores and commercial
undertakings.] (shops). Bér és Norma, 12/1952. 24-26 p.
43. A tanácsok dolgozóinak bérrendezése. [Wage adjustment of council
employees.] Állam és Igazgatás, 1952. 344-349 p.
44. A túlóra, valamint a heti pihenőnap és munkaszüneti napon végezhető
munka szabályozása. [Regulation of overtime work, as well as that of the
weekly day of rest and the work to be performed on a day to be kept as a
holiday.] Bér és Norma, 11/1952. 26-29 p.
45. Zákonnik práce. [Labour Code.] Právny Obzor, [Bratislava] 1952.
449-459 p.
46. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.] Jogtudományi Közlöny, 1953. 490-498 p.
47. A dolgozó nők védelme. [Protection of women employees.] Bér és
Norma, 2/1953. 12-14 p.
48. A Minisztertanács és a SZOT határozata a kollektív szerződésekről.
[Joint decision of the Council of Ministers and of the Central of the
Hungarian Trade Unions on collective agreements.] Bér és Norma, 1/1953.
1-6 p.
49. A tanácsok választott dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos kérdések. [Questions connected with the labour relations of the elected council
employees.] Állam és Igazgatás, 1953.
50. Az egyeteztető bizottságokról. [On labour arbitration committees.]
Bér és Norma, 2/1954. 1-9 p.
51. Az új nyugdíjtörvény. [New Act on the pension.] Bér és Norma,
9/1954. 1-3 p.
52. Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései. [The new stage and
the questions in principle of legislature.] Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi—történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1954. 254-258 p.
53. Bíróságaink gyakorlata a raktárak és kereskedelmi üzletek dolgozóinak
leltárhiány miatti felelősségével kapcsolatban. [Practice of our courts of law,
in connection with the liability of the employees of warehouses and
commercial stores because of inventory deficits.] Bér és Norma, 2/1955. 16-19.
3/1955. 11-16 p.
54. A leltárhiány miatti anyagi felelősség. [Material liability for inventory
deficits.] Bp. Akadémiai ny. 1955. 27 p. (Magyar Jogász Szövetség munkajogi
szakosztályának kiskönyvtára.)
55. A munkaügyi viták elintézése. [Settlement of labour disputes.] Bp.
Propaganda Terjesztő, 1955. 14 p. (TIT-kiadványok.)
56. A munkaügyi viták elintézésének néhány elvi kérdése. [A few
questions in principle of settlement of labour disputes.] Bér és Nrma, 7/1955!
14-18 p.
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57. Néhány megjegyzés a „Munkaügyi viták hatásköri szabályai" című
cikkhez. [A few remarks on the article entitled: "Rules of official functions
in labour disputes."] Magyar Jog, 1955. 214-217 p.
58. A végrehajtóbizottságok választott dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos kérdése. [Questions in connection with the labour relation of the
elected employees of executive committes.] Állam és Igazgatás, 1955. 248-254 p.
59. A magyar munkajog egyetemi tankönyve. [The university textbook
of the Hungarian labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1956. 439-447 p.
60. A munkakönyvi bejegyzés módosítása méltányosságból. [Modification
of an entry in the work-book, equitably.] Magyar Jog, 1956. 54-60 p.
61. A munkaügyi viták elintézésének néhány elvi kérdése. [Some
questions in principle of the settlement of labour disputes.] Bér és Norma,
1/1956. 16-22 p.
62. Néhány megjegyzés a Legfelsőbb Bíróság P. 22447/1954. számú határozatával kapcsolatban felmerült vitához. [A few remarks on the debate
arisen in connection with decision No. P. 22447/1954 of the Supreme Court.]
Magyar Jog, 1956. 54-60 p.
63. Űj munkaügyi rendelkezések. [New labour provisions.] Bér és Norma,
7/1956. 12-17 p.
64. A csehszlovák munkajogászok konferenciája. [Conference of the
Czechoslovak experts of labour law.] Munkaügyi Szemle, 6/1957. 37-40 p.
65. Munkajogunk feladatai a dolgozók stabilitásának előmozdításával kapcsolatban. [The tasks of our labour law in connection with the promotion of
the stableness of employees.] Munkaügyi Szemle, 1-3/1957. 9-15 p.
66. Das Arbeitsrechtsverháltnis, als Voraussetzung der arbeitsrechtlichen
materiellen Verantwortlichkeit. [Labour relations as a precondition of the
labour-law material liability.] Szeged, Szegedi Ny. 1958. 20 p. (Acta
Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus 5. Fasc. 11.)
67. A munkajogviszony kezdő időpontja. [Opening date of labour
relations.] Munkaügyi Szemle, 11/1958. 9-13 p. 12/1958. 19-21 p.
68. A prágai egyetem jogi karának munkajogi tudományos konferenciája
(1958. ápr. 21-23.). [A learned Conference of the juridical faculty of the
University in Prague on labour law (21-23 April, 1958).] Jogtudományi Közlöny, 1958. 350-354 p.
69. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata.
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration
committees.] Munkaügyi Szemle, 3/1958. 27-31 p.
70. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata.
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration
committees.] Munkaügyi Szemle, 4/1958. 25-29 p.
71. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatának néhány tapasztalata.
[Some experiences of the practice of the regional labour arbitration
committees.] Munkaügyi Szemle, 5/1958. 34-36 p. .
72. Néhány megjegyzés a munkajog differenciálódásának kérdéséhez. [A
few remarks on the problem of the differentiation of labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1959. 605-609 p.
73. A Német Demokratikus Köztársaság munkajogászai között. [Among
the labour-law experts of the German Democratic Republic.] Munkaügyi
Szemle, 5/1959. 31-33 p.
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74. Az egyeztető bizottságok ú j feladatai a Német Demokratikus Köztársaságban. [New tasks of labour arbitration committees in the German
Democratic Republic.] Munkaügyi Szemle, 7/1960. 29-33 p.
75. A Munka Törvénykönyve rendszerének meghatározása. [Determination
of the system of Labour Code.] Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi—
történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1960. 293-315 p.
76. A munkajog általános elvei. [General principles of labour law.] Jogtudományi Közlöny, 1960. 51-61 p.
77. Osznovnüe csertü vengerszkovo trudovovo prava. [Fundamental traits
of the Hungarian labour law.] Obzor Vengerszkovo Prava, 1960. 32-44 p.
78. A területi egyeztető bizottságok gyakorlatából. [From the practice of
the regional labour arbitration committees.] Munkaügyi Szemle, 1/1960. 32-35
p. 2/1960. 19-22 p.
79. Quelques traits fondamentaux de la législation hongroise de travail.
[Some fundamental traits of the Hungarian labour legislation.] Revue du
Droit Hongrois, 3/1960. 35-47 p.
80. Essential principles of regulation in Hungarian labour law. Rivista di
diritto internazionale e comperati del lavoro [Milano], 1961. 351-363 p.
81. Die rechtliche Regelung der materiellen Verantwortlichkeit in der
Volksrepublik Ungarn. [Legal regulation of liability in the Hungarian People's
Republic.] Arbeitsrecht [Berlin], 1961. 117-119 p.
82. The disability benefit complex the employer and social security.
Rutgers Law Review [Newark, N. J.], 1962. 625-636 p.
83. A kártérítés levonása a dolgozó munkabéréből. [Retention of
compensation from the wage of the employee.] Magyar Jog, 1962. 363-368 p.
84. Materialnaja otvetsztvennoszty rabocsih szluzsaschih i predpritjatyij
za imuscsesztvennüj uscserb po zakonodatel'sztvu Vengerszkoj Narodnoj
Reszpubliki. [Liability of employees and ënterprises for damages in the law of
the Hungarian People's Republic.] Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo
[Moszkva], 1962. 121-124 p.
85. A firenzei egyetemen tartott nemzetközi mezőgazdasági jogi kongreszszus. [International Congress of Rules law, held in the University of Florence.]
Jogtudományi. Közlöny, 1964. 187-191 p.
86. Járadékjellegű szolgáltatás-e a keresetveszteség? [Is the loss of
earnings a rent-like delivery?] Magyar Jog, 1963. 326-363 p.
87. La responsabilité civile en matière des accidents du travail dans la
jurisprudence hongroise. [Labour-law liability in case of industrial accidents
in the Hungarian jurisprudence.] Revue de Droit Contemporain [Bruxelles],
10/1963. 88-100 p.
88. A túlmunkára vonatkozó ú j szabályozás közszolgálati vonatkozásai.
[Public-service relations of the regulation concerning surplus labour.] Közalkalmazott, 1963. 3.
89. Internationaler Agrarrechtlicher Kongress in Florenz. [International
Congress of agricultural law in Florence.] (Co-author: I. Földes.) Recht der
Landwirtschaft, 1964.
90. A kártérítés csökkentése a dolgozó anyagi felelőssége esetén.
[Reduction of compensation in case of the material liability of employees.]
Jogtudományi Közlöny, 1964. 525-537 p.
91. A dolgozót baleset folytán ért károk megtérítésére vonatkozó rendelkezés végrehajtásának tapasztalatai. [Experiences of implementing. the
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provision, referring to the compensation for the damages, suffered by the
employee. owing to an accident.] Munkavédelem, 12/1965. 18-19 p.
92. A magyar munkajog fejlődésének néhány jellemző vonása. [Some
characteristic features of the development of the Hungarian labour law.]
Jogtudományi Közlöny, 1965. 289-296 p.
93. A Munka Törvénykönyve módosítása. [Amendment of Labour Code.]
Pártélet 5/1965. 70-77 p.
94. A Munka Törvénykönyve módosítása. [Amendment of Labour Code.]
Munkaügyi Szemle 9/1965. 28-32 p.
95. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkajog néhány elméleti és
gyakorlati problémája. [Reform of the economic mechanism and some
theoretical and practical problesm -of labour law.] Jogtudományi Közlöny,
1966. 642-653 p.
r 96: The legal status of trade unions. 215-231 p. In: Etudes en droit comparé
s— Essays in comparative law. Bp. Akadémiai Kiadó, 1966. 284 p.
97. A magyar munkajog tudományának jelenlegi helyzete és feladatai.
[Present day situation and tasks of the theory of the Hungarian labour law.]
Contribution to the meeting of the Committee of Law and Political Sciences
of the Hungarian Academy of Sciences.) Magyar Tudományos Akadémia
Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei, 1966. 251-254 p.
98. A Munka Törvénykönyve módosítása végrehajtásának tapasztalatai.
[Experiences on the execution of the amendments of the Labour Code.] Állam
és Igazgatás, 1966. 195-203 p.
99. A vállalat anyagi felelőssége a munkaviszony keretében okozott károkért. [Material liability of enterprises for the damages induced within the
framework of labour relations.] Bp. Magyar Tudományos Akadémia Soksz.
1966. 22 p.
100. A vállalat felelőssége a dolgozónak a vállalat területére bevitt ingóságaiért. [Liability of the enterprise for the personal belongings of the
employee, taken into the area of the enterprise.] Jogtudományi Közlöny, 1966=
371-380 p.
101. Einige wesentliche Züge der Entwicklung des Arbeitsrechts in Ungarn. [Some essential traits of the development of the labour law in Hungary.]
Bulletin des Arbeitsrechts, 1967. 1-4: 69-90 p. (József Attila Tudományegyetem
Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék.)
102. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkafegyelem. [Reform of
the economic mechanism and workshop discipline.] Magyar Jog, 1967.156-160 p.
103. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkajogi szabályozás lényeges kérdései. [Reform of the economic mechanism and the essential
questions of labour law regulation.] 248-262 p. In: Az új gazdaságirányítási
rendszer alapelvei és következményei a vállalati vezetésben. Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 491 p.
104. Hmotná odpovednost podniku za spozobené v ramci pracovného
pomeru. [Liability of the employee for the accident within the frames of
labour relations.] Právny Obzor [Bratislava], 1967. 72-83 p.
105. A kollektív szerződések elkészítésének néhány tapasztalata. [Certain
experiences of making the collective agreements.] Munkaügyi Szemle, Különkiadás/1967. 1-4 p.
106. A Munka Törvénykönyve. [Labour Code.] Magyar Jog, 1967. 578581 p.
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107. Problémák a jogi oktatás körül. [Problems about the instruction of
law.] Felsőoktatási Szemle, 1-2/1967. 5-11 p. 70-75 p.
108. Az új Munka Törvénykönyve tervezete. [Draft of the new Labour
Code.] Figyelő, 1967. VIII/3 p.
109. A bedolgozói foglalkoztatás jogi rendezése. [Legal organization of
engaging outworkers in home industry.] Figyelő, 1968. 1/4 p.
110. A fegyelmi felelősség az új Munka Törvénykönyvében. [Disciplinary
responsibility in the new Labour Code.] Magyar Jog, 1968. 88-91 p.
111. A kollektív szerződések előkészítéséről. [On the preparing of
collective agreements.] Munkaügyi Szemle, 1968. 281-288 p.
112. Principialnije polozsenyija novovo kodeksza zakonov o trugye VNR.
[Measures in principle of the new Labour Code of the Hungarian People's
Republic.] Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo, 9/1968. 117-121 p.
113. A munkaviszony szabályozása, a szakszervezetek jogai. [Regulation
of labour relations, rights of Trade Unions.] Munkajog. Munkaügyi döntőbizottsági tájékoztató, 1/1968. 1-19 p.
114. a) New Traits of Codification of Labour Law in the Code of Labour.
Hungarian Law Review, 1/1968. 5-14 p.
b) Nouveaux traits de la codification du droit du travail dans le Cods
du Travail. Revue de Droit Hongroise, 1/1968. 5-14 p.
c) Novije cserti kodifikacii trudovovo prava v kogyeksze o trugye. Obzor
Vengerszkogo Prava, 1/1968. 5-14 p.
115. Nowy kodeks pracy WRL. [The new Labour Code of Hungarian
People's Republic.] Prawo i Zycie [Warszawa], 1968. I. 8 p.
116. Az ú j Munka Törvénykönyve elvi kérdései. [Essential problems of
the new Labour Code.] Jogtudományi Közlöny, 1968. 173-181 p.
117. A kollektív szerződések módosítása. [Modifying of collective
agreements,] Munkaügyi Szemle, 1969. 449-452 p.
118. A munkajogi reform és az ú j gazdaságirányítási rendszer gyakorlata.
Előadás és vita az MJSZ VII. Kongresszusán. Siófok, 1969. májusu 12-13.
[Reform of labour law and practice of the new system of directing economy.
Lecture and debate in Congress VII of the Hungarian Lawyers' Association.
Siófok, on 12-13 May, 1969.] Munkaügyi Szemle, 1969. 418-430 p.
119. Labour-statutory regulation of joint enterprises of socialist countries.
(Report made for the international Colloquium organized about the legal
questions of the international economic connections.) Szeged, Szegedi Ny. 1969.
16 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus 18.
Fasc. 7.)
120. Hogyan lehet kiszámítani az átlagkeresetet. [How to reckon average
earnings.] Bp. Táncsics Kiadó, 1970. 29 p.
121. Kodeksz zakonov o trugye Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. [Labour
Code of Hungarian People's Republic.] Prava Vegenie [Leningrád], 1970.
75-78 p.
122. A kollektív szerződések 1970. évi módosításának tapasztalatai és az
új kollektív szerződések előkészítésének elvi kérdései. [Experiments of modfying the collective agreements in 1970 and questions in principle of preparing
the new collective agreements.] Munkaügyi Szemle, 1970. 307-312 p.
123. A kollektív szerződés jellege, feladata, tartalma. [Characteristic, task,
contents of the collective agreement.] Munkaügyi Szemle, 8/1970-1971. 4 p.
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124. A munkajog és a társadalombiztosítási jog: [Labour law and the law
of social security.] ("On the codification of the provision of the social
security".) Bp. Szakszervezetek Országos Tanácsa Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete. 1970. 34-43 p.
125. Munkajogunk 25 éves fejlődése. [Twenty-five years long development
of our""labour law.] Munkaügyi Szemle, 1970. 144-149 p.
126. Noevos ragos de la codification del derecho del trabajo. [New traits
of codification of labour law.] Boletin Mexicano del Derecho Comparado
[Mexico.], 9/1970. 669-679 p.
127. Uprava zaniknutia pracovného v madárskom zákonniku prace.
[Termination of labour relations in Hungarian Labour Code.] Pravny Obzor
[Bratislava,] 1970. 750-764 p.
128. A jogászi hivatásra nevelés általános kérdései. [General questions of
educating to the profession of lawyer.] Állam és Igazgatás, 1971. 586-595 p.
129. A Kollektív szerződés szerepe a szocialista elosztás elveinek érvényrejuttatásában. [Role of the collective agreement in enforcing the principles of
the socialist division.] Gazdaság és Jogtudomány 1971. 69-74 p.
130. A munkajog szerepe a vállalatoknál. [The role of labour law in the
management of the enterprises.] Munkaügyi Szemle, 1971. 26-32 p.
131. A Munka Törvénykönyve végrehajtását célzó tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos vállalati feladatok. [Experiences, aiming at implementing the
Labour Code and the connected enterprisal tasks.] Munkaügyi Szemle, 1971.
51t54 p.
132. Les conventions collectives sous le régime socialiste. [The collective
agreements in the socialist regime.] Kollektivverträge in Europa-Conventions
collectives de travail, Ed. Theo Mayer-Maly, — Fink Wilhelm Verlag,
[München—Salzburg], 1972. 185-230 p.
133. Opüt primenyenyija kodeksza zakonov o trugye VNR. [Experiences
of implementing the Labour Code in the Hungarian People's Republic.] Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo, [Moszkva]. 10/1972. 100-104 p.
134. A Munka Törvénykönyve végrehajtásának tapasztalatai és az 1972.
évi feladatok. [Experiences of implementing the Labour Code and the tasks
of the year 1972.] Munkaügyi Szemle, 1972. 28-32 p.
135. A munkajog szerepe a vállalatoknál. [The role of labour law in the
management of the enterprises.] 68-77 p. In: I. Munkagazdaságtani Konferencia (I. Conference for Labour economics). Bp. MTESZ Sokszorosító, 1972. 192 p.
136. A kollektív szerződések 1973. évi tapasztalatai, az 1974. évi teendők.
[Experiences of collective agreements in 1973 annual works to do in 1974.]
Munkaügyi Szemle, 1973. 1-4 p.
137. A tudományos—műszaki fejlődés és a tudományigazgatás jogi kérdései. [The scientific technical development and the legal questions of the
administration of the scientifical research-work.] Gazdaság és Jogtudomány.
1973. 57-134 p.
138. Employment of aliens in Hungary. 185-200 p. In: The comparison of
law. Ed. Péteri Zoltán. Bp. Akadémiai Kiadó, 1974. 323 p.
139. Kigyono-rosaiba-ishosekinin. [The legal situation of Trade Unions.]
Jurist [Tokyo], 1974. 85-91 p.
140. A kollektív szerződés hatása a munkaerkölcsre. [The effect of
collective agreement on the moral attitude to work] ("Moral attitude tó work
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in the socialist society"). Bp. Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete, 1974.
256 p.
141. A kollektív szerződés a Munka Törvénykönyve vállalati végrehajtási
szabálya. [The collektive agreement is the enterpris implementing rule of
Labour Code.] Munkaügyi Szemle, 1974. Appendix. 79-83 p.
142. Shaka-ishugi-hnio-kerurö-dokioyaku-notenkai. [Material liability of
the enterprise for accidents in working.] Jurist [Tokyo,], 1974. 92-100 p.
143. Le statut juridique des syndicats. 395-407. In: Etudes de droit du
travail offertes a André Brun. Librairie Sociale et Econömique. Paris, 1974.
622 p.
144. A szociálpolitika fogalma. [Notion of social politics.] Állam és Igazgatás, 1974. 33-48 p.
145. Les changements dans les structures et dans le controle de
l'enterprise a la suite de fusion, concentration etc. et leurs effects sur la
position des travailleurs. [Changes in the structure and supervision of
enterprises following their fusion, concentration etc. and their influence on
the situation of employees.] Rivista di diritto internazionale e comparato del
lavoro, [Milano]. 1975. 47-82 p.
146. A fegyelmi eljárás során előírt személyes meghallgatás elmaradásának következménye. [A consequence of the omitted personal hearing,
prescribed in the course of the disciplinary procedure.] Magyar Jog, 1975.
90-92 p.
147. Még egyszer a szociálpolitika fogalmáról. [Once again on the concept
of social politics.] Állam és Igazgatás, 1975. 51-56 p.
148. A munkajogi ösztönzők gyakorlati alkalmazásában jelentkező ellentmondások. [Contradictions presenting themselves in the practical application
of labour incentives.] 177-178 p. In: A dolgozók társadalmi gazdasági ösztönzése. Bp. Kossuth Kiadó, 1975. 290 p.
149. Az üzemi demokráciáról. [On workshop democracy.] Gazdaság és
Jogtudomány, 1-2/1975. 101-105 p.
150. A vállalat szerkezetében vagy ellenőrzésében fúzió, koncentráció stb.
folytán beállott változások és ezek hatása a dolgozók helyzetére. [Changing
in structure or supervision of the enterprise owing to fusion, concentration
etc. and their effect on the situation of employees.] Jogtudományi Közlöny,
1975. 373-386 p.
151. Ustawa o ubezpieczniach spolecznych. [Social Security Code.] Panstwo i Prawo, [Warszawa,] 1976. 89-95 p.
152. The collective agreement in the socialist countries. Comparative
Labour Law, 1977. 60-68 p.
153. El rol de la ley trabajo en la indemnizacion de los accidentes de
trabajo. [Role of the labour law in indemnifying the employees for the
accidents.] Estudios sobre derecho laboral himenaje a Rafael Caldera, Editorai
Sucre, [Caracas]. 1977. 1347-1378 p.
154. A legújabb munkajogi szabályozás és bírói gyakorlat. [Recent
regulation of labour law and juridical practice.] Bp. Magyar Jogász Szövetség, 1977.
155. Az üzemi balesetek és foglalkozási betegségek következményei orvoslásának alapvető vonásai. [Characteristic features of remedies the consequences
of working accidents and occupational diseases.] Felsőoktatási Munkavédelmi
Közlemények, 1977. 100-118 p.
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156: Az anyagi felelősség. [Material liability.] 921-978 and 1003-1132 p
In: A Munka Törvénykönyve Kommentárja [Commentaries on Labour Code.]
Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 1712 p.
157. Általános szabályok. [General rules.] 48-62 p. In: A Munka Törvénykönyve Kommentárja. [Commentaries on Labour Code.] Bp. Közgazdasági és
Jogi Kiadó, 1978. 1712 p.
158. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok. [Rules concerning labour
relations.] 63-124 p. In: A Munka Törvénykönyve Kommentárja. [Commentaries
on Labour Code.] Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 1712 p.
159. Protection des mineurs dans le droit du travail. [Protection of
minors in labour law.] 275-292 p. In: Comparative law. — Droit compáré. Ed.
by Szabó Imre — Péteri Zoltán. Bp. Akadémiai Kiadó, 1978. 438 p:
160. Vegyes rendelkezések. [Mixed provisions.] 1299^1303 p. In: A Munka
Törvénykönyve Kommentárja. [Commentaries on Labour Code]. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978. 1712 p.
161. El rol de la ley del trabajo en la indemnizacion de los
accidentes de trabajo. [Role of the labour law in indemnifying the employees
for the accidents.] Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro,
[Milano], 1979. 3-34 p.
162. Papel do diritto da trabalho na implementacao de igualdade do
humem e da mulher. [Labour-law paper on implement the equality of the
man and woman.] LTD A, [Säo Paolo], 1979. Vol. I. part II. 293-301 p.
163. A vállalat anyagi felelősségének időszerű kérdései. [Timely questions
of material liability of the enterprise.] Study for the Ministry of Labour,
1979, 42 p. (Stencilled.)
164. Anyagi és fegyelmi felelősség a munkajogban. [Material liability and
disciplinary responsibility in labour law.] 407-414 p. In: Állam és jogtudományi enciklopédia. [Encyclopedia of administrative and legal sciences.] Bp.
Akadémiai Kiadó, 1980. Vol. I. 965 p.
165. Grundlegende Fragen des Arbeitsverhältnisses des Angestellten in der
sozialistischen Staatsverwaltung. [Fundamental questions of the labour, relations of employees in the socialist administration.] 261-275 p. In: Emlékkönyv
dr. Martonyi János egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének
70. évfordulójára. Szeged, Szegedi Ny. 1980. 414 p. (Acta Universitatis
Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus XXVII. Fasc. 12.)
166. ökonomische Problems arbeitsrechtlicher Verträge. [Economic problems of labour-law contracts.] (Lehrmaterial zum Arbeitsrecht der DDR.)
VEB Kongress und Werberduck, [Oberlungwitz], 1980. 81-85 p.
167. Participation of workers and employees in management of socialist
enterprises. ("In memóriám sir Otto Kahn—Freund") C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, [München], 1980. 185-198 p.
168. Az államigazgatási dolgozók munkaviszonyának alapvető kérdései.
[Fundamental questions • of labour relations of the public administrative
employees.] Állam és Igazgatás, 1981. 97-109 p.
169. Milyen formában gondoskodnak a munkaügyi döntőbizottsági tagok
továbbképzéséről. [In what form do the members of labour arbitration
committees participate in continuative education.] Jogsegély, 12/1981. 37-42 p.
170. A munkaügyi viták eldöntésének elvei és rendszere. [Principles and
system of deciding labour disputes.] Munkaügyi Szemle, 1/1981. 3-20 p.
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171. Vozgyejsztvije naucsno — technicseszkoj revolucij na razvityije trudovovo prava. [The effect of the scientific technological revolution upon the
development of the labour law.] Moszkva, 1981. Akadémia Nauk SzSzSzR
Insztitut Goszudarsztva i Prava 43-50 p.
172. A bizonyítás. [Furnishing evidence.] Jogsegély, 9/1982. 47-51 p.
173. A bizonyítási eljárás menete. [The course of evidence.] Jogsegély,
10/1982. 47-49 p.
174. Bizonyítás tanúkkal. [Testimonial proof.] Jogsegély, 11/1982. 44-51 p.
175. A hatáskör vizsgálata. [Examination of the competence.] Jogsegély,
3/1982. 35-40 p.
.176. Az illetékesség és a benyújtás határidejének vizsgálata. [Competency
and examination of the time-limit of giving in the petition.] Jogsegély,
4/1982. 42-45 p.
177. A dolgozók anyagi felelőssége. [Material liability of employees.]
Munkaügyi Döntőbizottsági Tájékoztató, 2/1982. 3-37 p.
178. A kérelem benyújtása és vizsgálása. [Presenting and examining a
petition.] Jogsegély, 2/1982. 41-44 p.
179. A képviselet és a kifogás. [Representation and protest.] Jogsegély,
7/1982. 49-53 p.
180. A kollektív szerződés végrehajtásáról és módosításáról. [Implementation and modification of the collective agreement.] Jogsegély, 1/1982. 8-15 p.
- 181. Labour rules in connection with the Economic Activity Performed
by a forreigner in Hungary. International Business Lawyer, 1982. 129-132 p.
182. The law to be applied in respect of labour relations with its
international aspects. 133-155 p. In: Legal development and comperative law
—- Evolution du droit comparé. 1982. Ed. by Péteri Zoltán — Lamm Vanda.
Bp. Akadémiai Kiadó, 1982. 365 p.
"
. 183. Megtámadottból vádlott — jogos védelem. [The attacked person
becomes defendent — justifiable self-defence.] Munka, 12/1982. 51 p.
184. Munkaértekezlet. [Work-conference.] Jogsegély, 11/1982. 36-37 p.
185. Munkaügyi döntőbizottsági továbbképző — A munka megszervezése.
[Continuative education for labour arbitration committees — Organization of
work.]-Jogsegély, 1/1982. 38-42 p.
186. A munkaügyi szabályzat módosításáról. [Amendment of the labour
regulation.] Jogsegély, 2/1982. 11-14 p.
187. A munkaügyi vita fogalma és a vitákban eljáró szervek. [The
concept of labour dispute and the organs proceeding in the dispute.] Munkaügyi Döntőbizottsági Tájékoztató, 1/1982. 3^23 p.
188. Az önállósulás és a vállalati belső szabályok. [Being made independent
and the internal enterprisal rules.] Jogsegély, 4/1982. 3-5 p.
189. La partizipazone dei lavortori, alia gestione dell'impresá in Üngheria.
[Participation of employees in the management of the enterprise in Hungary.]
Rivista italiana di diritto del lavoro [Milano], 1982. 327-359 p.
"190. Pour la protection de la femme. [For the protection of women.]
Revue Syndicale hongroise, 8-9/1982. 22-23 p.
191. Protection des mineurs dans le droit de travail. [Protection of miners
in the labour law.] Rivista di diritto internaziönale e comparato del lavoro
[Milano], 1-2/1982. 54-74 p.
192. La protection des travailleurs physiquement diminués. [Protection of
the physically inferior employees.] Revue Syndicale hongroise, 7/1982. 8 p.
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193. Szakértő, okirat, szemle. [Expert, document, inspection.] Jogsegély
12/1982. 44-48 p.
194. A szakszervezet és a dolgozói kollektíva részvétele az európai KGSTországok vállalatinak irányításában. [Participation of Trade Union and the
collectice of employees in the direction of enterprises in the European
COMENCON countries.] Jogtudományi Közlöny, 1982. 233-246 p.
195. A tárgyalás célja és rendje. [Aim and order of hearing.] Jogsegély
6/1982. 49-52 p.
196. A tárgyalás előkészítése és kitűzése. [Preparation and fixing of
hearing.] Jogsegély, 5/1982. 48-53 p.
197. A tárgyalás ténymegállapító szakasza. [Hearing is a factfinding stage.]
Jogsegély, 8/1982. 48-53 p.
198 a) Les changement des regies du droit du travail. (Co-author. J.
Radnay.) Revue de droit Hongroise, 2/1982. 5-14 p.
b) The modification of the labour regulation. (Co-author. J. Radnay.)
Hungarian LawRevue, 1-2/1982. 5-12 p.
c) Izmenyenyija pravovich norm o trugye. (Co-author. J. Radnay.) Obzor
Vengérszkovo Prava, 1-2/1982. 5-15 p.
199. Az eljárás befejezése. [Termination of the procedure.] Jogsegély.
1/1983. 9-14 p.
200. A határozat. [The decision.] Jogsegély, 2/1983. 8-13 p.
201. A járulékos határozatok. [Accessory decisions.] Jogsegély 4/1983.
8-11 p.
202. Kollektív szerződések a szocialista országokban. [Collective agreements
in the socialist countries.] Szakszervezeti Szemle, 1983. 78-86 p.
203. Költségek. [Hearing fees.] Jogsegély, 5/1983. 5-10 p.
204. A munkajogi kodifikáció elméleti kérdéseiről tartott vita összefoglalása. [Summary of the theoretical problems of the codification of the labour
law.] Munkaügyi Szemle, 1983. Appendix. 55-59 p.
205. A munkajogi kodifikáció rendszere. [The system of the codification
of the labour law.] Munkaügyi Szemle, 1983. Appendix. 28-34 p.
206. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtása törvényességének biztosítása. [Sefeguarding of the legality of the execution of the rules
relating to employment.] Munkaügyi Szenile, 1983. Appendix. 35-38 p.
207. A munkaügyi döntőbizottság érdemi határozatai. [Decisions in
merito of the labour arbitration committee.] Jogsegély, 3/1983. 8-11 p.
208. Munkaügyi döntőbizottságok felkészítése. [Instruction of labour
arbitration committees.] Munka, 1/1983. 52-53 p.
209. A' munkaügyi viták eldöntésének tapasztalatai három megyében.
[Experiences of deseases of labour disputes in three counties.] Munkaügyi
Szemle, 4/1983. 27-31 p.
210. Rendkívüli jogorvoslat a munkaügyi vitában. [Exceptional appeal in
the course of the labour dispute.] Jogsegély, 7/1983. 12-21 p.
211. Schadenersatzpflicht. [The duty liability for damages.] Rundschau
der Ungarischen Gewerskchaften, 6/1983. 14-15 p.
212. Törvény, a munkahelyi kollektívákról. [Act on the workers' collective.] Munka, 11/1983. 52-53 p.
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III. Congresses, conferences
213. Legal Regulation of Labour Safety in Hungary. (An account,
submitted to the Congress of Haldane Society, 1958. reproduced among the
materials of the Congress.)
214. Les rapports induviduel du travail en Hongrie. [Individual working
conditions in Hungary.] 194-196 p. In: Actes du deuxieme Congrès
international de droit du travail et de. la Sécurité sociale, [Bruxelles]. 1958.
I-II. 135 p.
215. A szabadság jogi szabályozása Magyarországon. [The legal regulation
of leave in Hungary.] (Material prepared for the Congress of the International
Comparative Law Association in Brussels, 1958. Publisched among the materials of the Congress.)
216. A munkajogi anyagi felelősség fogalma. [The concept of material
liability in labour law.] (Report prepared for a meeting, held by the Academic
Committee of the Faculty of Law and Political Sciences of the University
in Szeged, 1959. Stencilled.)
217. Munkajogunk legújabb fejlődésének főbb irányai. [The main directions of the development of labour law.] 332-358, 368 p. In: Magyar Jogász
Szövetség V. kongresszusa. Bp. Jegyzetsokszorosító, 1959. 454 p.
218. Munkajogunk kodifikációjának egyes kérdései. [Some questions of
the codification of our labour law.] Kecskemét, Magyar Jogász Szövetség,
1959. 17-32 p.
219. La propriété foncière dans la republique démocratique populaire
hongroise. [Landed property in the Hungarian People's Republic.] (Atti della
prima Assemblea 4-8. IV. 1960.) Milano, Giuffré, 1962. 305-314 p.
220. Les rapports de l'employeur avec la Sécurité Sociale á l'occasion des
accidents du travail et des maladies professionelles. [The connection of the
employer with Social Security on the occasion of labour accidents and
professional diseases.] 1571-1588 p. In: Actes du 5. Congres international de
droit du travail et de la sécurité sociale, Lyon, 1963. I-III. 1804 p.
221. La responsabilité civile du travailleur envers l'employeur, ses
collègues de travail et les tiers. [Liability of the employee to the employer,
his fellow-workers and third persons.] 1189-1204 p. In: Actes du 5 Congres
intérnational de droit du travail et de la sécurité sociale, Lyon, 1953. 1804 p.
222. La tendance du développement de la responsibilité des travailleurs.
[Tendency of the development of the liability of employees.] 1293-1295 p. In:
Actes du 5. Congres international de droit du travail et de la Sécurité
sociale, Lyon, 1963.
223. Einige Rechtsmittel des Anreizes zur planmässingen Produktion.
[Some legal means to stimulât to planned production.] (Atti della seconde
Assamblea.) Milano, Giuffré. 1964.
'
224. Materielle Interessiertheit im ungarschen Landwirtschaft.. [Financial
interestedness in the Hungarian, agriculture.] (Atti della seconda Assamblea.)
Milano, Giuffré. 1964.
225. Aufgaben der sozialen Sicherheit in den sozialistischen Gesellschaft.
[Tasks of social security in the socialist society.] 360-370 p. In: Symposium
über die Soziale Sicherheit, Praha, 1966. 467 p.
226. The difference in the Treatment of Various categories of Employees
with regard to law and collective bargaining as well as to industrial practice
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in general. (National report to the VI. International Congress of Labour law
and Social Security, Stockholm.) Almquist and Wiksell, [Uppsala]. 1966.
227. A gazdasági mechanizmus reformja és a munkajog néhány elméleti
és gyakorlati problémája. [Reform of the economic mechanism and certain
theoretical and practical problems of labour law.] A report made for the
meeting of the Committee of Law and Political Science of the Hungarian
Academy of Sciences on 29 June, 1966.) (Stencilled.)
228. Theoretische und praktische Fragen der Erhöhung der Produktivität
in Spiegel der Reform der Wirtschaftslenkung. [Theoretical and practical
questions of raising productivity in mirror of the reform of economic leading.]
(A report made for the International Conference organized by the Faculty of
Law of the University of Pécs on 16-17 Sept. 1966.) (Stencilled.)
229. Les traits fondamentaux de la différentiation entre les divers categories
des travailleurs. [Fundamental traits of differentiating between the different
categories of employees.] (National report to the VI. International Congress
of Labour Law and Social Security, Stockholm.) Almquist and Wiksell,
[Uppsala], 1966.
230. La codification du droit du travail en Hongrie. [Codification of the
labour law in Hungary.] (International Society for labour law and social
security, 9th International Congréss, Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft
Gmbh, Heidelberg, 1978. I-II. 1071 p. 878-886 p.
231. Nouvelles taches résultant de role rempli par nos universités dans
l'évolution socialiste du pays. [New tasks, originating from the rois fulfilled
by our universities in the socialist* development of the country.] (XIII.
Séminaire internationale "Universitet danas" Dubrovnik, 1968.)
232. Labour rules in connection with the economic activity performed by
a foreigner in Hungary. (Published among the material of the International
Bar Association's 5th Congress. Budapest. 1981.) 16 p.
233. Participation of employees in the decision of enterprises. (National
report, published among the material of the loth International Congress for
Labour Law and Social Security, [Washington]. 1982. 1-10 p.
234. Les principes fondamentaux' du droit du travail. [Fundamental
principles of the labour law.] (Travaux de la Conférence Internationale de
Droit du Travail, Varsovie, 21-25. sept, 1981.) Comptrasec—Bulletin de droit
du travail et de le sécurité sociale [Bordeaux]. 1982. 70-72 p.
IV. Text — books, lecture notes
235. Munkajog. [Labour law.] Bp. Tervgazdasági Kiadó, 1952. 166 p.
236. Munkajogi tankönyv, munkaügyi tanfolyamok részére. [Textbook of
labour law for labour courses.] Bp. Tervgazdasági Kiadó, 1954. 197 p.
237. A Munka Törvénykönyve módosítása. [Amendment of Labour Code.]
92 p.,In: Magyar Jogász Szövetség, 1965.
238. Magyar munka jog. I—II. [Hungarian labour law I-II.] (Co-author A.
Weltner.) Bp. Tankönyvkiadó, 1966. 220 p.
239. Az ú j Munka Törvénykönyve elvi kérdései. [Essential problems of
the new Labour Code.] (Material for the continuation" course of the Hungarian
Lawyers Association for enterprise lawyers. (Bp. Magyar Jogász Szövetség,
1967. 44 p. (Stencilled.)
240. Magyar munkajog. I. [Hungarian labour law I.] (Co-author A. Weltner.) Bp. Tankönyvkiadó, 1968. 237 p.
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241. Kollektív szerződés. [Collective agreement.] Bp. Országos Vezetőképző
Központ, 1968. 50 p. (Stencilled.)
242. Munkajog. [Labour law.] Bp. Országos Vezetőképző Központ, 1969.
150 p. (Stencilled.)
243. Az államigazgatási dolgozók munkaviszonyának szabályai. [Rules of
the labour relations of the public administrative employees.] Bp. Országos
Vezetőképző Központ, 1969. 90 p. (Stencilled.)
244. A magyar munkajog II. [Hungarian labour law II.] (Co-author A.
Weltner). Bp. Tankönyvkiadó, 1969 290 p.
245. A vezetés munkajogi eszközei. [The labour law means of leading.]
Bp. Országos Vezetőképző Központ, 1969. 50 p. (Stencilled.)
246. A munkaviszony. [The labour relations.] Bp. Zrínyi nyomda, 1969. 34 p.
247. A fegyelmi felelősség. [Disciplinary responsibility.] Bp. Munkajog.
Munkaügyi döntőbizottsági tájékoztató, 1969.
248. Anyagi felelősség. [Material liability.] Bp. Borsod megyei nyomda,
1969. 41 p.
249. A munkaügyi döntőbizottságok szervezete, hatásköre, illetékessége.
[Organization scope of authority, competence of the labour arbitration
committees.] Bp. BNYV Kalocsai telepe, 1969. 19 p.
250. Az iparvállalatok vezetésének munkajogi tényezői. [Labour law
factors of management of industrial enterprises.] Bp. Országos Vezetőképző
Központ, 1971. 65 p. (Stencilled.)
251. Munkaviszony létesítése és módosítása. [Establishing and modifying
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