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A Köztársasági Elnök
határozata

A Köztársasági Elnök
148/2006. (IX. 5.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

(Kivonatos közlés)

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt
jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontjára, az oktatási
és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – elõterjesztésére

2006. szeptember 1. napjával

dr. Berkes Istvánt, az Országos Sportegészségügyi Inté-
zet fõigazgató fõorvosát, a Semmelweis Egyetem további
jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2006. július 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. augusztus 3.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: V-2/3161/2006.

A Kormány határozatai

A Kormány
1081/2006. (VIII. 14.) Korm.

határozata
a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl

(Kivonatos közlés)

I. A Kormány a kormányzati struktúrában történt válto-
zásokra tekintettel az általa létrehozott közalapítványok és
alapítványok tekintetében az alapítót megilletõ jogkör
gyakorlásáért felelõst az alábbiak szerint állapítja meg,
illetõleg jelöli ki:

g) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és

2. a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány;

IV. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítvá-
nyok és alapítványok kormányzati felelõseirõl és egyes
feladatairól szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat és
az ezt módosító 1029/2004. (IV. 15.) Korm. határozat.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
2159/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata
egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy az alábbi kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen a határozat-
ban megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerüljenek:

Sorszám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Feladat/cél

4. Baja Város Önkormányzata Baja 5314/15, 5354/6 hrsz.-ú in-
gatlanok

sport céljára



Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

5. Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány -
zata

Bu da pest XIII. ke r. 23800/2
hrsz.-ú in gat lan 5412/124893 tu -
laj do ni há nya da és 23800/4
hrsz.-ú in gat lan 7330/183693 tu -
laj do ni há nya da

sport lé te sít mény cél já ra

64. Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány zata

Ta ta bá nya 0991/1, 0996/4, 0996/7 
hrsz.-ú in gat la nok

sport cél já ra

71. Zsám bék Nagy köz ség Ön kor -
mány zata

Zsám bék 857, 866 hrsz.-ú in gat la -
nok

sport (tö meg sport) cél já ra
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2. A tu laj don ba adás ról az ön kor mány za tok nak a tu laj -
do nos vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé -
sé re al kal mas szer zõ dést kell köt ni ük a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság gal. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a KVI a Ptk.
sze rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si
kö te le zett ség nek ele get té ve kö te les tá jé koz tat ni az ön kor -
mány za to kat az in gat lan ra vo nat ko zó ter hek rõl, kor lá to zá -
sok ról, fo lya mat ban lé võ el já rá sok ról, il let ve egyéb jo gi
ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az ezek kel kap cso lat -
ban ren del ke zés re ál ló do ku men tu mo kat. A szer zõ dé sek -
ben – a tu laj don át ru há zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túl me nõ en – a kö vet ke -
zõk rög zí té se is szük sé ges:

a) Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség ese -
tén kár men te sí té sét, il let ve ha az in gat la non ter ve zett te vé -
keny ég en ge dély kö te les, ak kor a szük sé ges en ge dély(ek)
meg szer zé sét.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a fenn -
ál ló ter hek kel együtt szer zi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok) vo -
nat ko zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te lést
nem tá maszt.

d) A bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott
in gat la nok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, és a tu laj do nos -
sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni kö ve te lé se kért
va ló helyt ál lást.

e) A sport te lep meg ne ve zé sû in gat la nok ön kor mány zat
ál ta li hasz no sí tá sá ra és eset le ges ér té ke sí té sé re a sport ról
 szóló 2004. évi I. tör vény 64.  § (5) be kez dé sé ben elõ ír tak
irány adók.

3. E kor mány dön tés alap ján tu laj don-át ru há zá si szer zõ -
dést 2007. má jus 31-ig le het köt ni.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Köz le mény

A szociális és munkaügyi miniszter

3/2006. (IX. 15.) SZMM

rendelete

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról  szóló

1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról*

Pest Me gye Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se
231/2006. (08. 25.) KGy szá mú ha tá ro za ta,

il let ve pá lyá za ti fel hí vá sa
a Pest Me gyei Sport igaz ga tó ság

igaz ga tói ál lás he lyé nek betöltésére

Az in téz mény ne ve, cí me: Pest Me gyei Sport igaz ga tó -
ság 1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7.

Az in téz mény fel ada ta:
– a me gye sport éle té nek szer ve zé se, a me gyei di ák-, sza -

bad idõ- és ver seny sport össze fo gá sa, ko or di ná lá sa,
– az in téz mény köz re mû kö dik a sport szak em be rek alap -

fo kú és to vább kép zé sé ben,
– el lát ja a sport in for má ci ós adat szol gál ta tás sal össze -

füg gõ te rü le ti, va la mint sport me ne dzse ri fel ada to kat.

A ve ze tõi meg bí zás hoz elõ írt fel té te lek: szak irá nyú
fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség a 157/2004. (V. 18.) Korm.
ren de let ben fog lal tak sze rint.

*A ren de let a Ma gyar Köz löny 2006. évi 113. szá má ban je lent meg.



Kiegészítõ feltételek: a pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent a sportszervezeteknél eltöltött vezetõi gyakorlat, a
megyei sajátosságok és a nemzetközi sportkapcsolatok te-
rén szerzett ismeret.

A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás
idõtartama: 5 év.

A megbízás kezdõ napja és megszûnésének idõpont-
ja: 2007. február 1-jétõl 2012. január 31-ig.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: az illetmény
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján történik. A beosztáshoz kap-
csolódó juttatások: Pest Megye Önkormányzata Közgyû-
lésének 12/2002. (V. 17.) sz. rendelete – a megyei fenntar-
tású intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatása-
inak szabályairól – szerint.

A pályázat benyújtásának

– formája: formai kritérium nincs, benyújtandó két pél-
dányban,

– határideje: a Sportértesítõben való megjelenéstõl
számított 30. nap,

– helye: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Okta-
tási, Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztály 1052 Budapest,
Városház u. 7.,

– tartalmi követelményei:
= szakmai önéletrajz,
= az intézmény vezetésére vonatkozó vezetõi program,
= iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek máso-

lata,
= érvényes erkölcsi bizonyítvány,
= esetleges publikációk jegyzéke.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat
bizottság véleményezi, a megbízásról Pest Megye Önkor-
mányzatának Közgyûlése dönt.

Szabó Imre s. k.,
Pest Megyei Közgyûlésének elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatalának Oktatási és Mûvelõdési Fõosztálya

pályázati felhívása
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési

és Sportintézet igazgatói álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyûlés Oktatási és Sport Bizottsága

3525 Miskolc, Városház tér 1.

Munkahely, beosztás: Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Testnevelési és Sportintézet

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.,
igazgató.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– öt év szakmai gyakorlat.

Illetmény, illetménypótlék, juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtási rendelete alapján.

Az állás elfoglalásának idõpontja: 2007. január 1.

A megbízás idõtartama: a megbízástól számított öt év.

A pályázatok benyújtásának helye: Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztály, 3525 Miskolc, Városház tér 1.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Sportérte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási
határidõ lejárta utáni harmincadik napot követõ elsõ testü-
leti ülés idõpontja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó(k) szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hi-

telesített másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges információk
beszerezhetõk: az intézményben és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztályán.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ példányonként megvásárol-
ható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügy-
félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõ-
fizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 4536 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

ISSN 1786—7843

06.3264 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


