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HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága

jogegységi határozata

2/2009. BJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Bünte-
tõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész indítványa alap-
ján indult jogegységi eljárásban Budapesten, a 2009. év
április hó 20. napján tartott nyilvános ülésen meghozta
a következõ

jogegységi határozatot:

A terhelt helyett más által 2006. július hó 1. napját meg-
elõzõen felajánlott és letett óvadékot, a korábbi eljárásjogi
rendelkezéseknek megfelelõen változatlanul a letevõnek
– és nem a terheltnek – kell visszaadni, ha ennek feltételei
fennállnak [a 2006. június hó 30. napjáig hatályos, tehát
a 2003. évi II. törvénnyel módosított Be. 147. §-a és
148. §-ának (2) bekezdése].

INDOKOLÁS

A legfõbb ügyész az 1998. évi XIX. törvény (Be.)
440. §-a (1) bekezdése a) pontjában meghatározott jogkö-
rében a Be. 439. §-a (1) bekezdése a) pontjában írt célból
– az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében –
jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat
meghozatalát indítványozta.

Eltérõ bírói gyakorlatot észlelt ugyanis abban az elvi
kérdésben, hogy a Be.-t módosító 2006. évi LI. törvény
hatálybalépését, tehát 2006. július hó 1. napját megelõ-
zõen, a korabeli rendelkezéseknek megfelelõen más által
letett óvadékot kinek a részére kell visszaadni. A korábban
hatályos Be. 147. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
szerint óvadékot a terhelt vagy helyette más tehet le. A Be.
148. §-a (2) bekezdése értelmében az óvadékot a letevõnek
kell visszaadni, ha ennek törvényi feltételei fennállnak.

A 2006. július 1-jétõl módosult Be. 148. §-a (2) bekez-
dése viszont úgy rendelkezik, hogy az óvadék össze-
gét –, ha ennek feltételei fennállanak – mindig a terheltnek
kell visszaadni. A jogegységi indítványban foglaltak sze-
rint a gyakorlatban észlelhetõ eltérés abban mutatható ki,
hogy míg a Fõvárosi Ítélõtábla a 2008. március hó 12. nap-
ján jogerõre emelkedett 1.Bf.966/2003/12. számú végzé-
sével az óvadékot a letevõ személynek rendelte visszaad-
ni, addig a Fõvárosi Bíróság a 2008. február hó 5. napján
kelt 14.B.278/2004/98. számú végzésével ettõl eltérõen
úgy határozott, hogy az óvadékot nem a letevõnek, hanem
a terheltnek kell visszaadni.

A Fõvárosi Ítélõtábla a 2008. február hó 11. napján kelt
1.Bnyt.633/2004/8. számú végzésével ugyanezt az óvadé-
kot a letevõnek rendelte visszaadni.

A Legfelsõbb Bíróság a 2008. április hó 8. napján kelt
Bkf.I.281/2008/3. számú végzésével a Fõvárosi Ítélõtábla
végzését hatályon kívül helyezte és a visszaadás iránt az
ítélõtábla elõtt indult eljárást megszüntette. A végzés indo-
kolásában kifejtette, hogy az ítélõtábla döntése ugyan
érdemben helyes, de tévesen határozott hivatalból az óva-
dék visszaadásáról, mivel ugyanabban a kérdésben már
nem hozhatott volna másik határozatot.

Az óvadék visszaadása kérdésében hozott eltérõ tartal-
mú határozatok a felmerült jogkérdésrõl érdemi okfejtést
nem tartalmaznak.

A jogegységi indítványban kifejtettek szerint a Fõvárosi
Ítélõtábla 1.Bf.966/2003/12. számú végzése a helyes,
ugyanis abból a ténybõl, hogy a Be.-nek az óvadék letevé-
sére és visszaadásra vonatkozó rendelkezései az ismert
idõpontban és módon megváltoztak, nem következik az,
hogy a Be. 147. §-a (1) bekezdése és 148. §-ának (2) be-
kezdése 2006. június 30-ig hatályos rendelkezései alapján
más által felajánlott és letett óvadékot is a terheltnek kell
visszaadni. A terhelt helyett 2006. július hó 1. napját meg-
elõzõen óvadékot felajánló személyek ugyanis abban a tu-
datban tették le annak összegét, hogy azt meghatározott
törvényi feltételek esetén õk kapják vissza.

A jogegységi tanács egyetértett az indítványban foglal-
takkal a tekintetben, hogy a felvetett elvi kérdésben a Be.
439. §-a (1) bekezdése a) pontja szerinti okból jogegységi
határozat meghozatala szükséges.

A jogegységi indítvány alapos.

A 2006. évi LI. törvény azért szakított a korábbi szabá-
lyozással, mely szerint az óvadékot a terhelt helyett más
személy is felajánlhatta és letehette, hogy megszüntesse
azt a helyzetet, mely szerint az óvadék felajánlásával
a büntetõeljárásban egyébként részt nem vevõ személy ön-
álló eljárási funkciót tölthetett be. A jelenleg hatályos ren-
delkezések szerint a bíróság felé a terheltnek kell teljesíte-
ni, s a módosítást követõen már kizárólag a terhelt áll jog-
viszonyban a bírósággal.

2006. július hó 1. napját megelõzõen azonban más volt
a helyzet. A terhelt helyett óvadékot felajánló személy és
a bíróság között jogviszony alakult ki, amely a bíróságra
azt a kötelezettséget rótta, hogy a törvényi feltételek meg-
valósulása esetén az óvadék összegét a letevõnek – és nem
a terheltnek – kell visszaadni. Ez a jogviszony a 27/2003.
(VII. 2.) IM rendelet 1. §-ának d) pontjára és a III. Fejeze-
tének rendelkezésére figyelemmel a Ptk. XXXIX. Fejeze-
tében szabályozott letét egyik különös nemének tekin-
tendõ. Tehát egy alapvetõen polgári jogi jogviszonyról
van szó, amelyet a Be. idõközi módosításai nem befolyá-
solhatnak. A Ptk. 226. §-a (2) bekezdése szerint jogszabály
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a hatálybalépése elõtt megkötött szerzõdések tartalmát
csak kivételesen változtathatja meg.

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint „a már fenn-
álló szerzõdések tartalmának jogszabály útján való meg-
változtatása általában csak akkor kivételes, ha a szerzõdés-
kötést követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, a körülmény-
változás nem volt ésszerûen elõrelátható, ugyanakkor túl-
megy a normális változás kockázatán és a beavatkozás tár-
sadalmi méretû igényt elégít ki.” [32/1991. (VI. 6.) AB.
szám].

Az adott esetben ezek a feltételek nem állanak fenn;
a Be. módosítása nem eredményezte a szóban levõ polgári
jogi jogviszony megváltozását.

A Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Jogegységi Tanácsa
a kifejtettek alapján a jogegységi indítványnak helyt adott
és a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A jogegységi tanács a határozatot a Bszi. 32. §-a (4) be-
kezdése, illetve a Be. 445. §-a (2) bekezdése értelmében
a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. április 20.

Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Édes Tamás s. k., Dr. Akácz József s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Mészár Róza s. k., Dr. Katona Sándor s. k.,
bíró bíró
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Gál Diána szegedi,
dr. Molnár Edina szentesi,
dr. Ragány Zoltán, dr. Saághy Flóra szegedi,
dr. Schultz Tibor csongrádi,
dr. Szentmiklósi Lilla mátészalkai,
dr. Vincze Anita Szilvia székesfehérvári városi ügyész-

ségi fogalmazókat,
dr. Pikali Petra budapesti nyomozó ügyészségi nyo-

mozót
szolgálati helyükön,

dr. Szécsi Mária Katalin budapesti kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez
ügyészségi titkárrá;

dr. Borsos Balázst a Bonyhádi,
dr. Ficsor Krisztinát a Nyírbátori,
dr. Hegedüs Judit Ivettet a Nyíregyházi,
dr. Jászai Mária Juditot a Dabasi,
dr. Kiss-Almási Zsuzsannát a Nyíregyházi,
dr. Pál Györgyöt a Csongrádi,
dr. Török-Berta Szilviát a Hódmezõvásárhelyi,
dr. Vojtilla Nórát a Mezõkövesdi,
dr. Zsadányi Ildikó Ágnest a Mátészalkai Városi

Ügyészséghez
ügyészségi fogalmazóvá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kovácsfiné dr. Nagy Judit Veszprém megyei fõ-
ügyészségi ügyészt a Veszprémi Városi Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte vezetõhelyettes ügyésszé;

dr. Nyizsnyovszky Ákos kazincbarcikai városi ügyészsé-
gi titkárt a Miskolci Városi Ügyészséghez, egyidejûleg ki-
nevezte ügyésszé;

dr. Geszti Mariann gödöllõi városi ügyészségi fogalma-
zót a Budakörnyéki Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kocsis Ágnes budakörnyéki ügyészségi ügyészt a
Szombathelyi Városi Ügyészséghez;

dr. Nagy Réka budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez, fõügyész-
ségi ügyészi munkakörbe.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

Bábelné dr. Hideghéti Margit ráckevei városi ügyész-
ségi ügyészt a Monori Városi,

dr. Galló Orsolya szentendrei városi ügyészségi titkárt
a Budakörnyéki Ügyészséghez.



Megbízások

A legfõbb ügyész megbízta

Seprényiné dr. Bariczki Zsuszanna tatabányai városi
ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a tartósan távol lévõ
gyermek- és ifjúságvédelmi csoportvezetõ ügyész felada-
tainak ellátásával;

dr. Kiss Attila alezredes, debreceni katonai ügyészségi
katonai ügyészt szolgálati helyén a vezetõhelyettes ügyé-
szi feladatok ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Pirisi Katalin budapesti V. és XIII. kerületi ügyész-
ségi ügyésznek 2009. április 30. napjával,

dr. Rimóczy Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész,
kisvárdai városi vezetõ ügyésznek 2009. december 31.
napjával.

Halálozások

Dr. Farkas Zoltán hódmezõvásárhelyi városi ügyész-
ségi ügyész életének 44. évében 2009. április 13. napján
elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temet-
tette el.

Bukovics Lászlóné ny. legfõbb ügyészségi tisztviselõ
életének 71. évében 2009. március 28. napján elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése

A Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette

dr. Vincze István gyõri fellebbviteli fõügyész elveszített
012457 számú ügyészi,

dr. Marjay Károly ny. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi ügyész elveszített 0060 sorszámú nyugdíjas
ügyészi igazolványát.
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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 Debreceni Nyomozó Ügyészségre 2009. szeptember
1. napjától betölthetõ vezetõ ügyészi,

– a Központi Nyomozó Fõügyészségre kettõ fõügyész-
ségi ügyészi,

– a Tatabányai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Szolnoki Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Kunszentmártoni Városi Ügyészségre magánjogi és
közigazgatási jogi ügyészi,

– a Nyírbátori Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Budakörnyéki Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Szentendrei Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Monori Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi és

– a Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészségre ügyészi
állás betöltésére.

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

A Debreceni Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi állás-
helyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hoz-
zá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel,
hogy a pályázó legalább ötéves nyomozó ügyészi gyakor-
lattal rendelkezzen.

A Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyészségi ügyé-
szi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek
járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. Az
álláshelyekre benyújtott pályázatok elbírálásakor elõny-
ben részesülnek azok, akik folyamatos ügyészi gyakorlat-
tal rendelkeznek.

A Tatabányai Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi ál-
láshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben
részesül az, aki büntetõjogi szakmai gyakorlattal bír.



A Szolnoki Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére való
kinevezés feltétele, hogy a pályázó büntetõjogi szakmai
gyakorlattal rendelkezzen.

A Kunszentmártoni Városi Ügyészség ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó magánjogi
és közigazgatási jogi szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

A Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség ügyészi állás-
helyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben ré-
szesül az, aki büntetõjogi szakmai gyakorlattal bír.

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
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevékenysé-
get nem folytat.

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 kötelezettségek-
rõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
e) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kine-
vezését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel 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 különös feltételeinek a benyújtásra

elõírt határidõ leteltekor nem felel meg.

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

A pályázatoknak
– a Debreceni Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi ál-

láshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 2009. június 15-én
13 óráig,

– a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyészségi
ügyészi álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Fõ-
ügyészségre (1066 Budapest, Zichy Jenõ u. 14.) 2009.
június 19-én 13 óráig,

– a Tatabányai Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségre (2800
Tatabánya, Népház út 6.) 2009. június 15-én 13 óráig,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye
esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Bar-
kóczy u. 1.) 2009. június 15-én 13 óráig,

– a Szolnoki és a Kunszentmártoni Városi Ügyészség
ügyészi álláshelyei esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Fõügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) 2009. jú-
nius 15-én 13 óráig,

– a Nyírbátori Városi Ügyészség ügyészi álláshelye ese-
tében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre
(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2009. június 15-én
13 óráig,

– a Miskolci Városi Ügyészség ügyészi álláshelye ese-
tében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre
(3524 Miskolc, Dózsa György út 5–7.) 2009. június 15-én
13 óráig,

– a Budakörnyéki Ügyészség, a Szentendrei és a Monori
Városi Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében a Pest Me-
gyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A)
2009. június 19-én 13 óráig és

– a Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség ügyészi állás-
helye esetében a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720
Szeged, Széchenyi tér 4.) 2009. június 15-én 13 óráig

kell beérkezniük.

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

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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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) bekez-
dése és a 79. §-ának (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügyészségi fogalmazói álláshelyek betöltésére a követke-
zõ szolgálati helyeken az alábbi létszámban:

Bács-Kiskun megye
Kiskunhalasi Városi Ügyészség (1)
Kunszentmiklósi Városi Ügyészség (1)

Békés megye
Battonyai Városi Ügyészség (1)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci Városi Ügyészség (1)
Kazincbarcikai Városi Ügyészség (1)

Fejér megye
Székesfehérvári Városi Ügyészség (2)

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

Hajdú-Bihar megye
Debreceni Városi Ügyészség (1)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Karcagi Városi Ügyészség (1)

Komárom-Esztergom megye
Komáromi Városi Ügyészség (1)
Tatabányai Városi Ügyészség (1)

Nógrád megye
Balassagyarmati Városi Ügyészség (1)
Salgótarjáni Városi Ügyészség (1)

Pest megye
Budaörsi Városi Ügyészség (2)

Somogy megye
Kaposvári Városi Ügyészség (1)

Veszprém megye
Ajkai 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
politikai 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) kizáró-
lag postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tün-
tetni: „Pályázat ügyészségi fogalmazói álláshelyre”. Az
érvényes pályázatot legkésõbb

2009. 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 „Adat-
lapot” 6 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan ki-
töltve; a kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosí-
tani, 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 idegennyelv-ismeretet 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 tüntethe-
tõk 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
önéletrajzban).

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
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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.)

A pályázati anyag bekötését vagy lefûzését mellõzzék.
A pályázó a meghallgatás idõpontjáról kizárólag telefonon
vagy üzenetrögzítõn kap értesítést, ezért olyan telefon-
szám 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 egyértel-
mûen, egyenként meg kell jelölni. Több, akár különbözõ fõ-
ügyészséghez tartozó helyi ügyészségre is lehet pályázni,
de az érintett fõügyészségek száma legfeljebb három lehet.

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
aláírva,

– 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 érte-
sítjük.

* * *

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!

40 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 5. szám

Szem. / /2009.
(nem kell kitölteni!)



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: …………………………, 2009. …………………… hó …… nap

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában

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 azoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell, hogy
alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanácsadók-
nak, 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

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

címû kétkötetes 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 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny

Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban

(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu),

vagy 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
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 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 magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 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 magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Szabó Béla

HONUNK STÁTUSJOGI ÁLLÁSA

címû kötetét

A könyv Szabó Béla 1848–49 „elfelejtett magyar közjogászának” – fõmûve: A magyar korona országainak
státusjogi és monarchiai állása a pragmatica sanctio szerint, amelyet a szerzõ 1848. április 30-án adott
nyomdába. Közjogi érvelése, s így munkájának egésze, azért is figyelemre méltó, mert a XIX. századi önálló
nemzetállam kritériumait összegzi. A nagy reformnemzedék képviselõihez képest kirívóan egyedi állás-
pontot képvisel két vagy több állam jogi kapcsolatának, továbbá a szuverenitás tartalmának kérdésében.
Mûvének különös értéke, hogy azon kevesek egyike, amely 1848-ban a birodalmi államkapcsolatok jogi
jellegérõl analitikai igényességgel értekezik.

A kötet 228 oldal terjedelmû, ára 4284 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Szabó Béla

HONUNK STÁTUSJOGI ÁLLÁSA

címû, 228 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4284 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 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 gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.

Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondol-

kodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.

A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.

A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,

a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.

Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.

A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.

A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.

A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzá-
járul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem 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 jelzõszámára átutalom.

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 (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394
Budapest 62., Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu).
2009. évi éves elõfizetési díj: 9324 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 4662 Ft áfával, egy példány ára: 920 Ft áfával.
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Formakészítés: SPRINT Kft.
09.1445 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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