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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Egerváriné dr. Lucza Gyöngyi mb. Somogy megyei
fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt,

dr. Székely Tamás Vas megyei fõügyészségi ügyészt
szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Domonkos László budapesti V. és XIII. kerületi ve-
zetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ ügyész-
nek;

dr. Balla Szilvia mb. kecskeméti városi vezetõ-helyettes
ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyésznek;

dr. Kóti Andrea mb. budakörnyéki csoportvezetõ
ügyészt,

dr. Péter Gerda szegedi városi ügyészségi ügyészt
szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Sándor Lorand dunakeszi,
dr. Tátrai Tímea Erzsébet dabasi,
dr. Tóth Péter gödöllõi városi ügyészségi fogalmazókat

szolgálati helyükön titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Szinay István legfõbb ügyészségi ügyészt az Adatvé-
delmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztályról áthelyezte
a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra,
egyidejûleg kinevezte csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Kruták Gyula nyíregyházi vezetõ-helyettes ügyész,
mb. nyíregyházi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyészt áthe-
lyezte a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, egyidejû-
leg kinevezte vezetõ ügyésznek;

dr. Soós Mihály kecskeméti városi ügyészségi titkárt át-
helyezte a Kiskõrösi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte ügyésznek;

dr. Kissné dr. Ratatics Zsuzsanna szentendrei váro-
si ügyészségi fogalmazót áthelyezte a Budakörnyéki
Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte titkárnak;

dr. Halmos Barbara legfõbb ügyészségi tisztviselõt át-
helyezte budapesti kerületi ügyészséghez, egyidejûleg ki-
nevezte titkárnak.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Horváth Éva legfõbb ügyészségi ügyészt az Adatvé-
delmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztályról a Nemzet-
közi és Európai Ügyek Fõosztályára;

Simon Zoltánné dr. budapesti V. és XIII. kerületi
ügyészségi ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez fõügyész-
ségi ügyészi munkakörbe;

dr. Biri Mihály mátészalkai városi ügyészségi ügyészt
budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Cseh László budapesti IV. és XV. kerületi ügyészsé-
gi ügyészt a Szegedi Városi Ügyészséghez,

dr. Kulcsár Mária kecskeméti városi ügyészségi
ügyészt budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Szerencsi Zsuzsanna budapesti II. és III. kerületi
ügyészségi ügyészt a Gödöllõi Városi Ügyészséghez;

Novák József legfõbb ügyészségi csoportvezetõt a Szá-
mítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztályról a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra;

Rawelhoffer Antal legfõbb ügyészségi ügyintézõt az
Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztályról a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra.

A Baranya megyei fõügyész áthelyezte

dr. Antalics Norbert komlói városi ügyészségi ügyészt a
Pécsi Nyomozó Ügyészséghez.

A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte

Sztakóné dr. Czár Andrea kiskõrösi városi ügyészségi
ügyészt a Kalocsai Városi Ügyészséghez.

A Komárom-Esztergom megyei fõügyész áthelyezte

dr. Rácz András tatabányai nyomozó ügyészségi,
dr. Zsoldos Csaba tatai városi ügyészségi titkárokat a

Tatabányai Városi Ügyészséghez.
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Kirendelés

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Bartha János budapesti X. és XVII. kerületi ügyész-
ségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosz-
tályára.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt

dr. Bakó László legfõbb ügyészségi ügyésznek 2008.
október 25. napjával,

dr. Fillér László Fejér megyei fõügyészségi ügyésznek
2008. április 22. napjával,

dr. Fekete Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész, szi-
getvári városi vezetõ ügyésznek 2008. augusztus 16.
napjával,

dr. Balogh Éva Terézia a Budapesti VI. és VII. Kerületi
Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõvárosi fõügyészségi
ügyésznek 2008. szeptember 30. napjával,

dr. Bánátiné dr. Józsi Éva zalaegerszegi városi ügyész-
ségi ügyésznek 2008. július 31. napjával,

dr. Iván Károly dombóvári városi ügyészségi ügyész-
nek 2008. április 10. napjával,

dr. Petõ Bernadett kecskeméti városi ügyészségi titkár-
nak 2008. június 15. napjával,

dr. Kék Patrícia mezõkövesdi városi ügyészségi fogal-
mazónak 2008. június 1. napjával,

dr. Sabjanics István legfõbb ügyészségi csoportvezetõ-
nek 2008. november 1. napjával,

dr. Fülöp Ágnes országos kriminológiai intézeti tudo-
mányos munkatársnak 2008. április 30. napjával,

Vadai Lászlóné legfõbb ügyészségi ügyintézõnek 2008.
december 31. napjával.

Halálozás

Polónyi Lászlóné kazincbarcikai városi ügyészségi iro-
davezetõ életének 54. évében 2008. április 24. napján el-
hunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temet-
tette el.
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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. tör-
vény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Nógrád Megyei Fõügyészség közigazgatási jogi és
magánjogi fõügyész-helyettesi,

– a Szigetvári Városi Ügyészségre vezetõ ügyészi,
– a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségre vezetõ-helyettes

ügyészi,
– a Budakörnyéki Ügyészség Közlekedési Csoportjába

csoportvezetõ ügyészi,
– a Budakörnyéki Ügyészség Gazdasági Büntetõjogi

Csoportjába csoportvezetõ ügyészi,
– a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészségre ügyészi,
– a Pásztói Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,

– az Egri Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyé-
szi és

– a Szegedi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi

állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.

A Nógrád Megyei Fõügyészség közigazgatási jogi és
magánjogi fõügyész-helyettesi álláshelyére való kineve-
zés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági
ellenõrzéséhez. További feltétel, hogy a pályázó legalább
ötéves közigazgatási jogi vagy magánjogi szakági ügyészi
gyakorlattal rendelkezzen.

A Szigetvári Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel, hogy a
pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági ügyészi
gyakorlattal rendelkezzen.

A Pestvidéki Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További
feltétel, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi



szakágban szerzett ügyészi és ezen belül is nyomozó
ügyészségi ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.

A Budakörnyéki Ügyészség csoportvezetõ ügyészi ál-
láshelyeire benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben
részesülnek azok, akik büntetõjogi szakágban szerzett
ügyészi gyakorlattal bírnak.

A Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.

A Pásztói és a Szegedi Városi Ügyészség ügyészi álláshe-
lyeire benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül-
nek azok, akik büntetõjogi gyakorlattal rendelkeznek.

A meghirdetett állásokat azok a pályázók nyerhetik el,
akik a kinevezés általános és különös feltételeinek a be-
nyújtásra elõírt határidõ leteltekor megfelelnek.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevé-
kenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal
– az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl füg-
gõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

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 iga-
zoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll leg-
súlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzá-
járul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésé-
hez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgál-
tatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzé-
séhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek meg-
elõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésére nem kerül sor.

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellé-
kelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáru-
lását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes ada-
tait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat ese-
tén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény által meghatározott körben
az ügyészt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

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 Nógrád Megyei Fõügyészség fõügyész-helyettesi ál-
láshelye esetében 2008. június 30-án 13 óráig,

– a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshe-
lye esetében 2008. július 10-én 13 óráig,

– a Pásztói Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben 2008. június 12-én 13 óráig
a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyarmat,
Köztársaság tér 2.),

– a Szigetvári Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshe-
lye esetében a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs,
Jókai u. 26.) 2008. június 20-án 13 óráig,

– a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi, a Budakörnyéki Ügyészség csoportvezetõ ügyé-
szi álláshelyei esetében a Pest Megyei Fõügyészségre
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) 2008. június 20-án
13 óráig,

– az Egri Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében
a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.) 2008. június 16-án 13 óráig és

– a Szegedi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.) 2008. június 16-án 13 óráig

kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Pályázati felhívás
ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdé-
se és a 79. §-ának (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügyészségi fogalmazói álláshelyek betöltésére a követ-
kezõ szolgálati helyeken az alábbi létszámban:

Budapest
Budapesti kerületi ügyészségek (5)

Baranya megye
Pécsi Városi Ügyészség (2)
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Bács-Kiskun megye
Kecskeméti Városi Ügyészség (2)

Békés megye
Gyulai Városi Ügyészség (1)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mezõkövesdi Városi Ügyészség (1)
Ózdi Városi Ügyészség (1)

Fejér megye
Székesfehérvári Városi Ügyészség (1)

Gyõr-Moson-Sopron megye
Soproni Városi Ügyészség (1)

Hajdú-Bihar megye
Debreceni Városi Ügyészség (1)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kunszentmártoni Városi Ügyészség (1)
Szolnoki Városi Ügyészség (1)

Pest megye
Budaörsi Városi Ügyészség (2)
Dabasi Városi Ügyészség (1)

Somogy megye
Nagyatádi Városi Ügyészség (1)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mátészalkai Városi Ügyészség (1)

Vas megye
Körmendi Városi Ügyészség (1)

Veszprém megye
Pápai Városi Ügyészség (1)
Veszprémi Városi Ügyészség (1)

Zala megye
Zalaegerszegi Városi Ügyészség (1)

* * *

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az
Üsztv. 79. §-ának (1) bekezdése és 14. §-ának (7) bekez-
dése állapítja meg. Ezek többek között: magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet, egyetemi jogi végzettség. A pá-
lyázat alapján fogalmazói kinevezésrõl a legfõbb ügyész
dönt.

Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak és po-
litikai tevékenységet sem folytathat.

A fogalmazó járandóságára az Üsztv. rendelkezései vo-
natkoznak.

* * *

A pályázatot a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, To-
vábbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest,
Markó u. 16., levélcím: 1372 Budapest, Pf. 438) kizárólag
postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT ÜGYÉSZSÉGI FOGALMAZÓI ÁLLÁS-
HELYRE”. Az érvényes pályázatot legkésõbb

2008. június 30. napjáig

kell postára adni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó fényképes, géppel írott részletes, magyar

nyelvû, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szak-
mai önéletrajzát 2 példányban.

2. A pályázati felhívás mellékletében szereplõ „Adatla-
pot” 6 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan kitölt-
ve; a kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosítani,
de minden példányra eredeti aláírás szükséges).

3. Az „Adatlap” egyes adatait igazoló okiratokat, külö-
nösen:

– a jogi diploma közjegyzõ által hitelesített másolatát,
végzõs joghallgatóknál ennek hiányában a felsõoktatási
intézmény által a tanulmányok befejezésérõl kiállított ere-
deti igazolást, melynek tartalmaznia kell az oklevél foko-
zatát is,

– az idegen nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerû
másolatát (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga bi-
zonyítványokat lehet feltüntetni; nemzetközi nyelvvizs-
gák csak akkor vehetõk figyelembe, ha a honosításuk meg-
történt és az errõl szóló dokumentumot is csatolták a pá-
lyázathoz; egyetemi lektorátusi vizsgák nem tüntethetõk
fel),

– ügyészségi szakmai gyakorlat esetében a gyakorlatról
szóló igazolást, vagy annak másolatát.

4. A teljes index másolatát a fényképtõl kezdõdõen va-
lamennyi bejegyzést tartalmazó oldalig.

5. A pályázó szakmai érdeklõdési körét, szakdolgozatá-
nak témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudomá-
nyos munkáját, publikációit (a kísérõlevélben vagy az ön-
életrajzban).

6. A pályázónak külön íven nyilatkozatot kell mellé-
kelnie

– amelyben „hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ
szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vo-
natkozó adatszolgáltatáshoz” (A nyilatkozat szövegének
az idézõjelbe tett formulát tartalmaznia kell. Erkölcsi bizo-
nyítványt a pályázathoz nem kell csatolni.),

– arról, hogy magyar állampolgár. (Személyi igazol-
vány másolatát nem kell mellékelni.)
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A pályázati anyag bekötését, vagy lefûzését mellõzzék.
A pályázó a meghallgatás idõpontjáról kizárólag telefo-
non, vagy üzenetrögzítõn kap értesítést, ezért olyan tele-
fonszám megadását kérjük, amelyen elérhetõ.

Azok, akik már korábban pályáztak ügyészségi fogal-
mazói álláshely betöltésére, és pályázatuk visszaküldését
nem kérték, továbbá a személyes adataik kezeléséhez hoz-
zájárultak – az egyéb körülmények változatlansága ese-
tén – az önéletrajz és az adatlap fentieknek megfelelõ pél-
dányszámú, aktualizált változatát kell benyújtaniuk.

* * *

A megpályázni kívánt szolgálati helye(ke)t egyértelmû-
en, egyenként meg kell jelölni. Több, akár különbözõ fõ-
ügyészséghez tartozó helyi ügyészségre is lehet pályázni,
de az érintett fõügyészségek száma legfeljebb három lehet.
A fõváros esetében a változó szolgálati hely miatt a „buda-
pesti kerületi ügyészségek” megnevezést kell használni,
az egyes kerületi ügyészségeket külön nem lehet feltün-
tetni.

A pályázati határidõig ki nem egészített, hiányos pályá-
zatokat érvénytelennek tekintjük, ha

– nincs aláírt Adatlap, vagy az valótlan adatokat tartal-
maz,

– hiányzik az 1. pontban meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelõ szakmai önéletrajz, vagy az nincs alá-
írva,

– hiányzik a diploma hitelesített másolata vagy a tanul-
mányok befejezésérõl kiállított eredeti igazolás,

– a pályázó nem felel meg a kinevezési feltételeknek.

Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás
mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az
ügyészség iránti érdeklõdése (ügyészségi szakmai gyakor-
lat, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés,
szakdolgozat témaválasztása) is szerepet játszik.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ hatvan napon belül levélben értesít-
jük.

* * *

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi
Közlönyben, a jogi karok dékáni hivatali hirdetõtábláin,
valamint a Legfõbb Ügyészség hivatalos honlapján
(www.mklu.hu). Adatlap kérhetõ a jogi karok dékáni hiva-
talaiban, a fõügyészségeken, illetve letölthetõ a Legfõbb
Ügyészség hivatalos honlapjáról is.

A pályázattal kapcsolatban további információ a
354-5500 telefonszám 2506, 2653, 2655, 2656-os mellé-
kein kérhetõ.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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ADATLAP
ügyészségi fogalmazói álláshely

betöltése iránt benyújtott pályázathoz

Pályázó neve:

Pályázó korábbi (születési) neve:

Anyja leánykori neve:

Állandó lakcím: irányítószám: település:

utca, út, tér: házszám: emelet: ajtó:

Értesítési cím: Figyelem! Amennyiben az állandó lakcím és az értesítési cím azonos, nem kell kitölteni!

utca, út, tér (egyéb): házszám: emelet: ajtó:

Telefon (mobil): Telefon (06-..) Születési hely, idõ (év, hónap, nap):

Jelenlegi munkahely neve, címe:

Foglalkozás:
.............................................................................................................................

Jogi diploma: kiállítás dátuma (év, hó, nap): fokozata:

oktatási intézmény: tagozat (nappali, esti, levelezõ stb.):

Szigorlatok érdemjegyei: Államvizsgatantárgyak,
érdemjegyek:

tantárgy neve: jegy:

tantárgy neve: jegy:

Polgári eljárásjog:

Büntetõ eljárásjog:

Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás:
nyelv: fok: típus:

Folytatás a következõ lapon!
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ADATLAP
ügyészségi fogalmazói álláshely

betöltése iránt benyújtott pályázathoz

(Folytatás az elõzõ lapról)

Megpályázott ügyészség(ek) (rangsorolva):

1. 6.

2. Megpályázott fõügyészségek (rangsorolva):

3. 1.

4. 2.

5. 3.

Korábbi pályázatával kapcsolatos meghallgatás dátuma (év, hónap):

A pályázat sikertelensége esetén hozzájárulok, hogy személyes adataimat további pályázatok során történõ felhaszná-
lás érdekében a Legfõbb Ügyészség kezelje.

Igen � Nem �

Szakdolgozat címe:

Évfolyamdolgozatok címei:

Szakmai gyakorlatok [mettõl meddig (év, hó, nap), hol]:

Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvétel, elért helyezés (év, téma, jelige, helyezés):

Ügyészség által szervezett ifjúsági szakmai-tudományos konferencián való részvétel (mikor, hol):

Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések, OTDK, TDK, tanszéki demonstráció stb.):

Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés:

További diplomák, egyéb végzettség:

Korábbi munkahelyek [mettõl meddig (év, hó, nap), hol, foglalkozás] kezdve a legutóbbival:

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a szemé-
lyes adataimat tartalmazó adathordozókat – a pályázat sikertelensége esetén – megsemmisítik a további pályázatok során
történõ felhasználásra vonatkozó hozzájárulásom (Adatlap 2. oldal), vagy a pályázati anyag visszaküldésére vonatkozó,
írásbeli kérelmem hiányában.

Kelt: …………………………, 2008. …………………… hó …… nap

……………………………………
pályázó aláírása
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 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. (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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 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
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 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
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet

az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet

az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet

a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet

a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet

a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.

A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Magyar Közlöny Kiadó
Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

5. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 93



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös

telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,

faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3780 Ft áfával, egy példány ára: 735 Ft áfával.

HU ISSN 1419–1091

Formakészítés: SPRINT Kft.
08.1598 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás


