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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Kelemen Zsolt legfõbb ügyészségi tisztviselõt a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte ügyészségi titkárrá.

dr. Györe István Veszprém megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt
szolgálati helyén fõügyész-helyettessé;
dr. Geráth Krisztina zalaegerszegi városi ügyészségi
titkárt,
dr. Harcz Gabriella,
dr. Huszár Tamás,
dr. Kiss Árpád budapesti nyomozó ügyészségi titkárokat,
dr. Otta Andrea szentesi városi ügyészségi titkárt,
dr. Újhelyi Tamara zalaegerszegi nyomozó ügyészségi
titkárt,
dr. Zsadányi Nagy Fruzsina budapesti nyomozó
ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Csehi Regina Ildikó budapesti kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Kökényesi Attila budakörnyéki ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén,
dr. Lõrincz Eszter Éva,
dr. Wéber Natália budapesti kerületi ügyészségi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészséghez
ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Somodi János fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészséghez fellebbviteli fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Nagy Izabella szolnoki városi ügyészségi ügyészt a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Pukler Zoltán Székesfehérvári Városi Ügyészségen
szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a Szegedi Nyomozó Ügyészséghez ügyészi munkakörbe;
dr. Gyõri Adrienn kõszegi városi ügyészségi fogalmazót a Váci Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt

Áthelyezések, kinevezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Bézsenyi Balázs,
dr. Csicsák Zoltán,
dr. Medveczky Gábor,
dr. Monostori-Nagy Helga,
dr. Vígh Éva Rebeka budapesti kerületi ügyészségi titkárokat a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte õket ügyésszé;
dr. Fehér Szabolcs Pestvidéki nyomozó ügyészségi
nyomozót a Budakörnyéki Ügyészséghez,

dr. Nyerges Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Veszprém megyei fõügyésznek 2007. október 31.
napjával,
dr. Derkovits Gyöngyvér esztergomi városi ügyészségi
fogalmazónak 2007. október 31. napjával,
dr. Halász Blanka karcagi városi ügyészségi fogalmazónak 2007. október 31. napjával.

Igazolvány érvénytelenítése
Kállai Lajosné Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyészségi irodavezetõ elveszített 100420 sorszámú igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére
A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának (4)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Veszprém Megyei Fõügyészségre fõügyészi,
– a Fõvárosi Fõügyészség Büntetõbírósági és Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti Ügyek Osztályára osztályvezetõ ügyészi,
– a Fõvárosi Fõügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya
Közigazgatási Jogi Csoportjába csoportvezetõ ügyészi,
– a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészségre vezetõ
ügyészi,
– a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészségre vezetõ ügyészi,
– a Kecskeméti Városi Ügyészségre közigazgatási jogi
és magánjogi szakági vezetõ-helyettes ügyészi,
– a Kiskõrösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
vezetõ-helyettes ügyészi,
– a Szentesi Városi Ügyészségre közigazgatási jogi és
magánjogi szakági ügyészi,
– a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségre ügyészi,
– a Budaörsi Városi Ügyészségre három büntetõjogi
szakági ügyészi,
– a Ráckevei Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi és
– a Miskolci Városi Ügyészségre kettõ büntetõjogi
szakági ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Veszprém Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelyére határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel, hogy a
pályázó legalább ötéves ügyészi gyakorlattal és ezen belül
legalább hároméves vezetõi tapasztalattal rendelkezzen.
A Fõvárosi Fõügyészség fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További
feltétel, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül az, aki büntetõjogi szakági vezetõi tapasztalattal bír.
A Fõvárosi Fõügyészség közigazgatási jogi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére határozatlan idõre kinevezett
ügyészek pályázhatnak. A kinevezés további feltétele,
hogy a pályázó legalább hároméves ügyészi gyakorlattal

és közigazgatási jogi szakágban szerzett vezetõi tapasztalattal bírjon. A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül
az, aki idegen nyelv ismeretével rendelkezik.
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vezetõ
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További
feltétel, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. Elõnyben részesül, aki büntetõjogi szakágban szerzett vezetõi
tapasztalattal bír.
A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel,
hogy a pályázó legalább ötéves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.
A Kecskeméti és a Kiskõrösi Városi Ügyészség vezetõ-helyettes ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele,
hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz.
A Kiskõrösi Városi Ügyészség vezetõ-helyettes ügyészi
álláshelyére való kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakági ügyészi
gyakorlattal rendelkezzen.
A Szentesi Városi Ügyészség közigazgatási jogi és magánjogi ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor e szakágakban szerzett ügyészségi gyakorlat
elõnyt jelent.
A Pestvidéki Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyére
való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.
A meghirdetett állásokat azok a pályázók nyerhetik el,
akik az általános és különös feltételeknek a benyújtásra
elõírt határidõ leteltekor megfelelnek.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésé-
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hez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi
szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján
– az elõírtaknak megfelelõen – vagyonnyilatkozatot tesz.
Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Veszprém Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó
u. 16.) 2007. december 20-án 15 óráig,
– a Fõvárosi Fõügyészség fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészi, a fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi és a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyei esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) 2007. december 10-én 15 óráig,
– a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi
álláshelye esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2007. december 10-én 15 óráig,
– a Kecskeméti és a Kiskõrösi Városi Ügyészség vezetõ-helyettes ügyészi álláshelyei esetében a Bács-Kiskun
Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)
2007. december 10-én 15 óráig,
– a Szentesi Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 2007. december 10-én 15 óráig,
– a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség, a Budaörsi és
a Ráckevei Városi Ügyészség álláshelyei esetében a
Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty
u. 34/A) 2007. december 20-án 15 óráig és
– a Miskolci Városi Ügyészség álláshelyei esetében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3524
Miskolc, Dózsa Gy. út 5–7.) 2007. december 10-én
15 óráig
kell beérkezniük.
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A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Pályázati felhívás
ügyészségi fogalmazói állások betöltésére
A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése és a 79. §-ának (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Komlói Városi Ügyészségre egy,
– a Miskolci Városi Ügyészségre kettõ,
– a Kazincbarcikai Városi Ügyészségre kettõ,
– a Karcagi Városi Ügyészségre egy,
– a Mezõtúri Városi Ügyészségre egy,
– a Tatabányai Városi Ügyészségre egy és
– a Kaposvári Városi Ügyészségre egy
ügyészségi fogalmazói állás betöltésére.
Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az
Üsztv. 79. §-ának (1) bekezdése és 14. §-ának (7) bekezdése állapítja meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egyetemi jogi végzettség. A pályázat alapján a fogalmazói kinevezésrõl a legfõbb ügyész
dönt.
Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
Az ügyészségi fogalmazó járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázatoknak a Legfõbb Ügyészség Személyügyi,
Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2007. december 21-én 15 óráig kell beérkezniük.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó fényképes, géppel írott részletes, magyar
nyelvû, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajzát 2 példányban.
2. A pályázati felhívás mellékletében szereplõ „Adatlapot” 2 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan kitöltve; a kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosítani,
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de minden példányra eredeti aláírás szükséges). Telefonszám megadása nem mellõzhetõ.
3. Az „Adatlap” egyes adatait igazoló okiratokat, különösen:
– a jogi diploma közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok egyszerû
másolatát (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat lehet feltüntetni; nemzetközi nyelvvizsgák csak akkor vehetõk figyelembe, ha a honosításuk megtörtént és az errõl szóló dokumentumot is csatolták a pályázathoz),
– ügyészségi szakmai gyakorlat esetében a gyakorlatról
szóló igazolást, vagy annak másolatát.
4. A teljes index másolatát a fényképtõl kezdõdõen valamennyi bejegyzést tartalmazó oldalig.
5. A pályázó szakmai érdeklõdési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációit (a kísérõlevélben vagy az
önéletrajzban).
6. A pályázónak külön íven nyilatkozatot kell mellékelnie
– amelyben „hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ
szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz”. (A nyilatkozat szövegének
az idézõjelbe tett formulát tartalmaznia kell. Erkölcsi bizonyítványt a pályázathoz nem kell csatolni.)
– arról, hogy magyar állampolgár.
Azok, akik már pályáztak ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére, és pályázatuk visszaküldését nem kérték,
továbbá személyes adataik további kezeléséhez hozzájá-
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rultak, az önéletrajz és az adatlap fentieknek megfelelõ
példányszámú, aktualizált változatát kell benyújtaniuk.
A pályázati határidõig ki nem egészített, hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük, ha
– nincs aláírt Adatlap, vagy az valótlan adatokat tartalmaz,
– hiányzik az 1. pontban meghatározott követelményeknek megfelelõ szakmai önéletrajz, vagy az nincs aláírva,
– hiányzik a diploma hitelesített másolata,
– a pályázó nem felel meg a kinevezési feltételeknek.
A pályázatok elbírálásánál figyelembe vesszük a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenységét, az ügyészség iránti érdeklõdését (ügyészségi szakmai gyakorlatot, ügyészség
által joghallgatók számára szervezett konferenciákon való
részvételt, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért
helyezést, szakdolgozat témaválasztását) is.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi
Közlönyben, valamint a Legfõbb Ügyészség hivatalos
honlapján (www.mklu.hu). Az „Adatlap” letölthetõ a Legfõbb Ügyészség hivatalos honlapjáról.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában
Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog
címû könyvét
1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlanság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.
A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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
Megrendelem

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)
A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog
címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év
7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Nemzetközi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
7 400 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
6 048 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

9 770133 824217

07011

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
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).
2007. évi éves elõfizetési díj: 6552 Ft áfával. Egy példány ára: 588 Ft áfával.
2008. évi éves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3780 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
07.3927 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

