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KÖRLEVELEK

7/2008. (ÜK. 9.) fõov.
körlevél

formanyomtatvány bevezetésérõl

Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és mó-
dosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás
1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
következõ

körlevelet

adom ki:

1. pont

Az ügyészi szervezetben használatos egyes forma-
nyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél
1. számú mellékletében felsorolt, az intraneten megjelen-

tetett formanyomtatványokat a 2400 ny. számú, a „Mobil
adathordozó igénylése” címmel ellátott formanyomtat-
vánnyal kiegészítem.

2. pont

A körlevelet 2008. október 1-jétõl, illetõleg a forma-
nyomtatvány intraneten való elérhetõségének napjától kell
alkalmazni.

3. pont

Ezt a körlevelet 2008. október 2-án visszavonom.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Kissné dr. Maár Sarolta Veszprém megyei,
dr. Szanka Ferenc Csongrád megyei,
Törökné dr. Reszl Ildikó Veszprém megyei fõügyész-

ségi ügyészeket,
dr. Bognár Ákos budakörnyéki ügyészségi mb. csoport-

vezetõ ügyészt,
dr. Csanádi Péter egri városi és
dr. Rónoki Anikó budakörnyéki ügyészségi ügyészeket

szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Balogh Anna budapesti I. és XII.,
dr. Bene Roland budapesti XIV. és XVI.,
dr. Boros Gábor budapesti IV. és XV.,
dr. Jakubász Attila budapesti VIII.,
dr. Kerényi Petra budapesti XVIII. és XIX.,
dr. Ódor Gabriella budapesti X. és XVII.,
dr. Ötvösi Orsolya budapesti II. és III.,
dr. Pap Balázs budapesti V. és XIII.,
dr. Rudolf Adrienn, dr. Sas Melinda budapesti VIII.,
dr. Tikász Orsolya Anna budapesti V. és XIII. kerületi

ügyészségi titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Vaskó Gábor sátoraljaújhelyi ügyészségi titkárt

szolgálati helyén
ügyésznek;

dr. Cseke Marietta lenti,
dr. Stoller Katalin gyõri városi ügyészségi fogalma-

zókat
szolgálati helyükön ügyészségi titkárnak;

dr. Balog Pétert a Gyulai Városi,
dr. Busch Balázst budapesti kerületi,
dr. Deák Zoltánt, dr. Dovalovszki Zsuzsannát a Kecske-

méti Városi,
dr. Fügedi Zsófia Esztert a Pápai Városi,
dr. Kálmánczi Antal Jánost a Debreceni Városi,
dr. Kéméndi Konrádot a Pécsi Városi,
dr. Kovács Évát a Dabasi Városi,
dr. Makk Andrást a Székesfehérvári Városi,
dr. Molnár Krisztinát az Ózdi Városi,
dr. Nagy Andrást a Zalaegerszegi Városi,
dr. Nagy Évát budapesti kerületi,
dr. Nagy Mariannát a Pécsi Városi,
dr. Németh Ildikót, dr. Prancz Balázst budapesti kerü-

leti,
dr. Szabó Ákost a Budaörsi Városi,
dr. Széles Istvánt a Soproni Városi,
dr. Szmetena Évát a Szolnoki Városi,
dr. Szögi Dórát a Kunszentmártoni Városi,
dr. Torma Líviát a Budaörsi Városi,
dr. Törõ Andreát budapesti kerületi,
dr. Vajcs Nikolettát a Veszprémi Városi és
dr. Zsoldos Kingát a Körmendi Városi Ügyészséghez

ügyészségi fogalmazóvá.



Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

Tóthné dr. Dávid Gabriella hódmezõvásárhelyi városi
ügyészségi ügyészt a Csongrád Megyei Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Kóka Gábor Attila Nyíregyházi Nyomozó Ügyész-
ségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a Debre-
ceni Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Osvay Bernadett szerencsi városi ügyészségi
ügyészt a Gödöllõi Városi Ügyészséghez,

dr. Varga Nikoletta budapesti katonai ügyészségi
ügyészt a Szegedi Katonai Ügyészséghez.

A Csongrád megyei fõügyész áthelyezte

dr. Vörös István makói városi ügyészségi ügyészt a
Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészséghez,

dr. Sári Attila szegedi városi ügyészségi titkárt a Makói
Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt

dr. Kovács Réka fõvárosi fõügyészségi ügyésznek
2008. augusztus 18. napjával,

dr. Lovas Katalin fõvárosi fõügyészségi ügyésznek
2008. december 30. napjával,

dr. Babai-Belánszky Tamás budakörnyéki ügyészségi
ügyésznek 2008. augusztus 31. napjával,

dr. Vincze Magdolna budapesti VI. és VII. kerületi
ügyészségi titkárnak 2008. augusztus 31. napjával,

dr. Papp Tibor karcagi városi ügyészségi fogalmazónak
2008. augusztus 31. napjával és

Körmöczy Éva legfõbb ügyészségi írnoknak 2008. de-
cember 30. napjával.

Halálozás

Dr. Csajka Istvánné fõügyészségi tanácsos, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi ügyész életének
65. évében, 2008. augusztus 19. napján elhunyt. Az ügyé-
szi szervezet saját halottjaként temettette el.

Igazolvány érvénytelenítése

Dr. Berényiné dr. Czakó Mónika pestvidéki nyomozó
ügyészségi titkár eltulajdonított 030979 sorszámú szolgá-
lati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, To-
vábbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

1. 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 Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztályának
Szervezett Bûnözés és Korrupciós Ügyek Osztályára leg-
fõbb ügyészségi ügyészi,

– a Siklósi Városi Ügyészségre kettõ büntetõjogi szak-
ági ügyészi,

– a Tatabányai Városi Ügyészségre kettõ büntetõjogi
szakági ügyészi,

– a Tatabányai Városi Ügyészségre magánjogi és köz-
igazgatási jogi szakági ügyészi,

– az Esztergomi Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-
ági ügyészi,

– a Makói Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Kiskõrösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi

állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztályára ha-
tározatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A leg-
fõbb ügyészségi ügyészi álláshelyre való kinevezés továb-
bi feltétele, hogy a pályázó legalább nyolcéves ügyészségi



szolgálati viszonnyal bírjon. A pályázatok elbírálásánál
elõnyben részesül az, aki a nyomozás felügyeleti és vád-
elõkészítési szakterületen eltöltött vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.

A Makói Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére be-
nyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül az, aki
büntetõjogi szakmai gyakorlattal bír.

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 alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi 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, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyil-
vántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomá-
sul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

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

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem szegte
meg, valamint nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés ha-
tálya alatt.

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 3. §-a (2) bekezdésének
c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kineve-
zését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget
tenni.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, il-
letõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilván-
tartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek

(a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak

– a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya leg-
fõbb ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.),

– a Siklósi Városi Ügyészség ügyészi álláshelyei eseté-
ben a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs, Jókai
u. 26.),

– a Tatabányai és az Esztergomi Városi Ügyészség
ügyészi álláshelyei esetében a Komárom-Esztergom Me-
gyei Fõügyészségre (2800 Tatabánya, Népház u. 6.)

2008. október 10-én 13 óráig,

– a Makói Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.) és

– a Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye ese-
tében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecs-
kemét, Rákóczi út 7.)

2008. október 15-én 13 óráig

kell beérkezniük.

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

2. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze – az ügyész-
ségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) bekezdése alapján –

pályázatot hirdet

– a Budapesti Katonai Ügyészségre és
– a Szegedi Katonai Ügyészségre

büntetõjogi szakterületi ügyészi állás betöltésére.
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Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-a állapítja meg. A kinevezés különös feltétele
a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság.

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

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

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a kine-
vezését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget
tenni.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi 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, melyben választójogának meg-
létére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilván-
tartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás tel-
jes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pá-
lyaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul
veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

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

Az ügyészségi alkalmazottak a személyi nyilvántartás-
ban meglévõ adatokra és okiratokra hivatkozhatnak.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázatához mellékelni
kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását,
melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tar-
talmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén
visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során
való felhasználásához.

A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyé-
szi Tanácsa, valamint a Budapesti, illetve a Szegedi Kato-
nai Ügyészség vezetõje véleményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és
Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)
lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 31.

A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ egy hónapon belül írásban érte-
sítjük.

Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

Katonai Fõügyészség
Személyügyi és Információs Önálló Osztály

Pályázati felhívás
ügyészségi titkári állás 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 (2) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Miskolci Városi Ügyészségen ügyészségi titkári
munkakör betöltésére.

Az ügyészségi titkár kinevezésének feltételeit az Üsztv.
79. §-ának (1)–(2) bekezdése, 14. §-ának (7) bekezdése,
14/B. §-a állapítja meg, amelyek többek között a követke-
zõk: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egyetemi
jogi végzettség, jogi szakvizsga.

Az ügyészségi titkár nem lehet tagja pártnak és politikai
tevékenységet sem folytathat.

Az ügyészségi titkár járandóságára az Üsztv. rendelke-
zései vonatkoznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet kivételével – az egyéb
követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy
azok hiteles másolatai.

A pályázónak külön íven olyan nyilatkozatot is mellé-
kelnie kell, amelyben hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást
vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes kö-
rére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, pályaalkalmassági
vizsgálat elvégzéséhez, egészségügyi és személyes adatai-
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nak kezeléséhez, valamint vállalja a pályaalkalmassági
vizsgálat költségeinek megelõlegezését. Az Üsztv. 14. §-a
(7) bekezdésének b) pontja alá tartozó pályázó kijelenti,
hogy nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt.

A nem ügyészségi alkalmazottnak arról is nyilatkoznia
kell, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozókat
eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul
azok további pályázatok során való felhasználásához.

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

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõ-
ügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa György u. 5–7.)

2008. október 10-én 13 óráig

kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a benyújtási
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

Dr. 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. 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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