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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

5/2009. (ÜK. 6.) LÜ

utasítása

a Magyar Köztársaság ügyészsége
szervezetérõl és mûködésérõl szóló

25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ
utasítást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (a további-
akban: SZMSZ) 33/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„33/A. § (1) Az ügyészség honlapját a Kabinetiroda
szerkeszti.

(2) A honlapon közzétenni kívánt dokumentumokat fel-
adatkörükben a fõosztályok, illetõleg a fellebbviteli fõ-
ügyészségek (Katonai Fellebbviteli Ügyészség) és a fõ-
ügyészségek (területi katonai ügyészségek; a továbbiak-

ban együtt: érintett szervezeti egység) készítik el, s azokat
közzétételi javaslattal – a (6) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – a Kabinetirodának küldik meg.

(3) A Kabinetiroda – a javaslat indokoltsága esetén – a
dokumentumot a Személyügyi, Továbbképzési és Igazga-
tási Fõosztálynak adatvédelmi ellenõrzés céljából meg-
küldi.

(4) Az adatvédelmi ellenõrzés után a közzétételrõl a
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály
gondoskodik.

(5) A honlapról történõ törlésre irányuló javaslatot az
érintett szervezeti egység – a (6) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a Kabinetirodához juttatja el, amelynek a jóvá-
hagyása esetén a törlésrõl a Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztály intézkedik.

(6) A közérdekû adatok közzététele, törlése külön leg-
fõbb ügyészi utasítás szerint történik.”

2. §

Ez az utasítás 2009. július 1-jén lép hatályba és a hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK
Elismerések

A legfõbb ügyész

– az elsõ ügyészi törvény kihirdetésének 138. évfor-
dulója alkalmából –

KOZMA SÁNDOR-díjat

dr. Bonomi Nóra Katalin legfõbb ügyész helyettesnek,
dr. Dévaj Hedvig legfõbb ügyészségi osztályvezetõ-he-

lyettes ügyésznek,
dr. Fekete István legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Kapossi Zsuzsanna címzetes fõügyészségi ügyész,

encsi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Kovács Attila legfõbb ügyészségi osztályvezetõ

ügyésznek,
dr. Nagy Ágnes Judit címzetes fõügyészségi ügyész,

ceglédi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Patkó Benjamin címzetes fellebbviteli fõügyészségi

ügyész, Heves megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek,

dr. Petrik Orbán címzetes fõügyészségi ügyész, makói
városi vezetõ ügyésznek,

dr. Simon Ernõ címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Hajdú-Bihar megyei fõügyésznek,

dr. Szepesi Gábor címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Nógrád megyei fõügyész-helyettesnek;

ÜGYÉSZSÉGÉRT Díjat

Baloghné Durmics Mária tanácsos, legfõbb ügyészségi
irodavezetõnek,

Csáki Teodóra Csongrád megyei fõügyészségi osztály-
vezetõnek,

Csomor Jenõ legfõbb ügyészségi gépjármûvezetõnek,
Házi Józsefné fõvárosi fõügyészségi írnoknak,
Németh Gábor fõtanácsos, legfõbb ügyészségi csoport-

vezetõnek,
Osvár Józsefné keszthelyi városi ügyészségi írnoknak,
Pávó Árpádné tanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõ-

nek,



Péter Józsefné nyíregyházi városi ügyészségi irodave-
zetõnek,

Radeczky Lászlóné tanácsos, az Országos Kriminoló-
giai Intézet irodavezetõjének,

Sárvári Mária zászlós, szegedi katonai ügyészségi iro-
davezetõnek;

„CÍMZETES LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ”
címet

Bernhardt Istvánné dr. pécsi fellebbviteli fõügyésznek,

„CÍMZETES KATONAI FÕÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ”
címet

dr. Váczi Pál ezredes, katonai fellebbviteli vezetõ-he-
lyettes ügyésznek,

„CÍMZETES FELLEBBVITELI
FÕÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ”

címet

dr. Nagy-György Ágota Jász-Nagykun-Szolnok megyei
fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,

dr. Rongáné dr. Strakta Ibolya Somogy megyei fõ-
ügyészségi ügyésznek,

dr. Simon József Vas megyei fõügyész-helyettesnek,
dr. Tárnoki Olga Baranya megyei fõügyészségi cso-

portvezetõ ügyésznek;

„CÍMZETES FÕÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ”
címet

Elõházi Jánosné dr. ügyészségi tanácsos, gyöngyösi vá-
rosi vezetõ-helyettes ügyésznek,

dr. Szolnoki László kisvárdai városi vezetõ-helyettes
ügyésznek;

„FÕTANÁCSOS”
címet

Kupai Gáborné gazdasági fõigazgató, ügyészségi ügy-
intézõnek,

Nagy István tatabányai nyomozó ügyészségi nyomo-
zónak;

„TANÁCSOS”
címet

Ridács László fõvárosi fellebbviteli fõügyészségi tiszt-
viselõnek;

ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT

Bartl Tamásné Pest megyei fõügyészségi osztályveze-
tõnek,

Börteticsné dr. Balogh Gabriella mosonmagyaróvári
városi vezetõ ügyésznek,

Cseriné Papp Éva szentendrei városi ügyészségi iroda-
vezetõnek,

dr. Forgó Zsuzsanna csongrádi városi ügyészségi
ügyésznek,

Gráncsa Andrásné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
Komáromi Tiborné dr. Sasi Ágnes kiskõrösi városi ve-

zetõ ügyésznek,
dr. Márián Zoltán debreceni nyomozó ügyészségi ve-

zetõ ügyésznek,
Molnár Jánosné tanácsos, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei fõügyészségi tisztviselõnek,
Nagy Jánosné tanácsos, Hajdú-Bihar megyei fõügyész-

ségi csoportvezetõnek,
Pöltlné Boros Erzsébet tanácsos, Komárom-Esztergom

megyei fõügyészségi tisztviselõnek,
Somogyvári Erzsébet legfõbb ügyészségi tisztviselõ-

nek,
dr. Szedlák Zsuzsanna címzetes fõügyészségi ügyész,

budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi vezetõ ügyésznek,
dr. Tamási Zsuzsanna címzetes fellebbviteli fõügyész-

ségi ügyész, ny. Szegedi Városi Ügyészségre beosztott fõ-
ügyészségi ügyésznek;

LEGFÕBB ÜGYÉSZI ELISMERÕ OKLEVELET

dr. Antal Andrea budapesti II. és III. kerületi vezetõ-he-
lyettes ügyésznek,

Balázsné dr. Burkus Gabriella miskolci városi ügyész-
ségi csoportvezetõ ügyésznek,

Balázsné dr. Busku Terézia Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,

dr. Bércesi Zoltán pécsi fellebbviteli fõügyész-helyet-
tesnek,

dr. Borbély Gyula budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi ügyésznek,

Csapóné dr. Majtényi Mónika nyíregyházi városi
ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,

Csehné dr. Nagy Piroska Hajdú-Bihar megyei fõ-
ügyészségi ügyésznek,

dr. Csordás Gabriella Csongrád megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyésznek,

dr. Dókáné dr. Pályi Krisztina Bács-Kiskun megyei fõ-
ügyészségi ügyésznek,

dr. Fazekas Ágnes Komárom-Esztergom megyei fõ-
ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,

dr. Hegedüs László Vas megyei fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyésznek,

dr. Horváth Nándor Heves megyei fõügyészségi cso-
portvezetõ ügyésznek,

dr. Jáger Julianna legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Jávorszki Tamás Somogy megyei fõügyész-helyet-

tesnek,
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Juhász Hajnalka gyõri fellebbviteli fõügyészségi iroda-
vezetõnek,

Kiss-Király Ervinné dr. Zala megyei fõügyész-helyet-
tesnek,

dr. Kis Marianna Rita szentendrei városi vezetõ
ügyésznek,

Kiss Judit legfõbb ügyészségi irodavezetõnek,
dr. Klamancsek György sátoraljaújhelyi városi veze-

tõ-helyettes ügyésznek,
dr. Körmendy András Gyõr-Moson-Sopron megyei fõ-

ügyészségi ügyésznek,
dr. Kutas Tamás pécsi városi vezetõ-helyettes ügyész-

nek,
dr. Õszi Emese budapesti IX. kerületi vezetõ-helyettes

ügyésznek,
dr. Pap Tamás békéscsabai városi vezetõ ügyésznek,
Pleszel Ferencné legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek,
dr. Rahói Mária fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Riteczné dr. Bakóczi Ágnes címzetes fõügyészségi

ügyész, budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi
ügyésznek,

dr. Sipos Pál Gáspár vásárosnaményi városi vezetõ
ügyésznek,

dr. Sirok Katalin címzetes fõügyészségi ügyész, kalo-
csai városi ügyészségi ügyésznek,

Slezákné dr. Gász Zsuzsanna címzetes fõügyészségi
ügyész, bicskei városi vezetõ ügyésznek,

dr. Surányiné dr. Várszegi Éva pápai városi ügyészségi
ügyésznek,

dr. Szegedi András Pest megyei fõügyészségi ügyész-
nek,

dr. Szécsényi Tibor budaörsi városi vezetõ-helyettes
ügyésznek,

dr. Szinay István legfõbb ügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek,

dr. Szûcs András legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Temesváriné dr. Farkas Ildikó Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei fõügyészségi ügyésznek,
dr. Villányi György címzetes fellebbviteli fõügyészségi

ügyész, Fejér megyei fõügyész-helyettesnek,
dr. Vizi Erika budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi

ügyészségi ügyésznek,
Völgyiné dr. Vass Jolán tamási városi vezetõ ügyész-

nek,
dr. Vörös Krisztina battonyai városi ügyészségi ügyész-

nek,
dr. Waltner Rolland õrnagy, budapesti katonai ügyész-

ségi csoportvezetõ ügyésznek;

EMLÉKTÁRGYAT

Gazdagné Török Judit Veszprém megyei fõügyészségi
tisztviselõnek,

Mihálka Szilárd gyulai nyomozó ügyészségi nyomo-
zónak,

dr. Rimóczy Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész,
kisvárdai városi vezetõ ügyésznek

adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

Szabóné dr. Nemes Mária mb. dombóvári városi vezetõ
ügyészt szolgálati helyén vezetõ ügyésszé;

dr. Munkácsi János veszprémi városi ügyészségi
ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Ifi Norbert hadnagy, budapesti katonai ügyészségi
titkárt szolgálati helyén katonai ügyésszé;

dr. Asbóth László szombathelyi,
dr. Fülöp Gábor salgótarjáni városi ügyészségi fogal-

mazókat szolgálati helyükön,
dr. Horváth Zsolt Benedek budapesti kerületi ügyész-

ségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Jancsák Ramóna tatabányai,
dr. Karvalits Kata veszprémi,
dr. Kocka Beáta miskolci,
dr. Kovács Mihály szombathelyi,
dr. Panyi Attila Béla, dr. Polányi Péter miskolci,
dr. Rózsa Judit szerencsi,
dr. Simon Eszter miskolci,
dr. Szabó Helga balassagyarmati,
dr. Szalkai Brigitta esztergomi városi ügyészségi fogal-

mazókat
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kissné dr. Mihály Ibolya Éva kalocsai városi
ügyészségi titkárt a Kiskõrösi Városi Ügyészséghez, egy-
idejûleg kinevezte ügyésszé;

dr. Kovács Attila sárvári városi ügyészségi fogalmazót
a Szombathelyi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kine-
vezte titkárrá.
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Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Takácsné dr. Karácsony Anikó Gyõr-Moson-Sopron
megyei fõügyészségi ügyészt a Gyõri Fellebbviteli Fõ-
ügyészségre fellebbviteli fõügyészségi ügyészi munka-
körbe,

dr. Hegedûs Mónika Henriett Budapesti Nyomozó
Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a
Kecskeméti Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Török Péter budapesti IV. és XV. kerületi ügyészsé-
gi ügyészt a Tatabányai Városi Ügyészséghez,

dr. Cseke Marietta lenti városi ügyészségi titkárt a Szé-
kesfehérvári Városi Ügyészséghez.

A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte

dr. Benczéné dr. Bernáth-Varga Edit kecskeméti nyo-
mozó ügyészségi ügyészt a Kecskeméti Városi Ügyész-
séghez.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte

dr. Ragó András József szolnoki városi ügyészségi
ügyészt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez.

A Tolna megyei fõügyész áthelyezte

dr. Páli Péter tamási városi ügyészségi fogalmazót a
Szekszárdi Városi Ügyészséghez.

A Zala megyei fõügyész áthelyezte

dr. Horváth Edit zalaegerszegi városi ügyészségi titkárt
a Lenti Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Fazekasné dr. Jánoky Szilvia Budapesti I. és
XII. Kerületi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyész-
ségi ügyésznek 2009. december 30. napjával,

dr. Forgó Zsuzsanna csongrádi városi ügyészségi
ügyésznek 2009. december 31. napjával,

dr. Magyari Csilla Ildikó fõvárosi fõügyészségi ügyész-
nek 2009. július 14. napjával,

dr. Rákosa Gyõzõ címzetes fõügyészségi ügyész, lenti
városi ügyészségi ügyésznek 2009. május 31. napjával,

Schwarczné dr. Gulyás Márta szolnoki városi ügyész-
ségi titkárnak 2009. június 1. napjával.

Halálozások

Dr. Németh József ny. Baranya megyei fõügyészségi
ügyész életének 77. évében 2009. május 21. napján,

dr. Szabó Balázs legfõbb ügyészségi tanácsos, ny. leg-
fõbb ügyészségi ügyész életének 92. évében 2009. má-
jus 22. napján,

Zsoldos Éva Somogy megyei fõügyészségi tisztviselõ
életének 56. évében 2009. május 15. napján elhunyt.

Az ügyészi szervezet mindannyiukat saját halottjaként
temettette el.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Gantner László budakörnyéki ügyészségi ügyész
eltulajdonított 010844,

Huszkó Gizella esztergomi városi ügyészségi írnok eltu-
lajdonított 120361, valamint

Farkas József Somogy megyei fõügyészségi fizikai al-
kalmazott 130248 sorszámú szolgálati igazolványát a Leg-
fõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazga-
tási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
A Kozma Sándor emlékére meghirdetett

tudományos szakmai pályázaton
díjazottak, elismerésben részesültek

A Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos
szakmai pályázaton, 2009. június 9-én a következõ pályá-
zók részesültek elismerésben:

Büntetõjogi témakörben, általános tagozaton:

III. díj (80 000-80 000 Ft)

dr. Halász-Berecz Gabriella
fõvárosi fõügyészségi ügyész

„Zár alá vétel és biztosítási intézkedés:
köszörülésre váró fegyverek a falon”

és

dr. Soós Mihály
kecskeméti városi ügyészségi ügyész

„A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
és alkalmazásának egyes kérdései”

Büntetõjogi témakörben, ifjúsági tagozaton:

I. díj (150 000 Ft)

dr. Láris Liliána
marcali városi ügyészségi fogalmazó

„Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek
büntetõjogi védelme”

II. díj (100 000 Ft)

dr. Harmati Judit
debreceni városi ügyészségi fogalmazó

„Az európai uniós bûnügyi együttmûködés
specialitása és új iránya”

III. díj (80 000 Ft)

dr. Deák Zoltán
kecskeméti városi ügyészségi fogalmazó

„Dogmatikai és jogértelmezési kérdések
a rablás tényállása kapcsán”

Büntetõjogi témakörben, joghallgatói tagozaton:

I. díj (150 000 Ft)

Törõcsik Balázs
az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„A fogva tartásra vonatkozó európai (uniós)
követelmények”

II. díj (100 000 Ft)

Kapuvári Éva
a Károli Gáspár Református Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„Bûnösök vagy betegek? A pedofilok”

III. díj (80 000 Ft)

Ambrus István
a Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„A látszólagos anyagi halmazatról”

Büntetõjogon kívüli témakörben, általános tagozaton:

Dicséret

Dr. Nagy Izabella
Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi ügyész

„Közérdekû kereset”

Büntetõjogon kívüli témakörben, ifjúsági tagozaton:

III. díj (80 000 Ft)

Dr. Perlaky Szilvia
budapesti II. és III. kerületi ügyészségi fogalmazó

„A Magyar Honvédség lõ- és gyakorlóterei
környezetvédelmének jogi szabályozása,
figyelemmel a polgári célú hasznosításra

és a hulladékkezelési problémákra”
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Büntetõjogon kívüli témakörben,
joghallgatói tagozaton:

I. díj (150 000 Ft)

Bogdán József
az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„Törvényesség és polgári per: az ügyész perbeli
tevékenységének fejlõdése, különös tekintettel

az általános felhatalmazáson alapuló
keresetindítási és fellépési jogra”

II. díj (100 000-100 000 Ft)

Pásztor Krisztina
a Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„Az ügyész szerepe az ingatlan-nyilvántartási
eljárásban, különös tekintettel a lakásmaffia jellegû

cselekményekre”

és

Berta András
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Karának hallgatója

„Az ügyészi törvényességi felügyelet”

III. díj (80 000-80 000 Ft)

Szilágyi Emese
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Karának hallgatója

„A fogyasztóvédelem magyar intézményrendszere”

és

Zilahi Eszter
a Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója

„Az Európai Bíróság elõzetes döntéshozatali eljárásának
kezdeményezése”

A Katonai Fõügyészség különdíja (100 000 Ft)

dr. Nyers Péter fõhadnagy
szegedi katonai ügyészségi titkár

„Szemelvények a magyar katonai igazságszolgáltatás
történetébõl

1942. ápr.–1943. jan. (keleti hadszíntér)”

Az Ügyészek Országos Egyesületének különdíja
(50 000 Ft)

dr. Hegedüs László
Vas megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész

„A fogva tartottakkal kapcsolatos bánásmód
vizsgálatának ügyészi tapasztalatai a Szombathelyi

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
„PPP” konstrukcióban történt megvalósítása

és mûködtetése során”

Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

1. A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszony-
ról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és
16. §-ának (4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészségre
vezetõ ügyészi,

– a Székesfehérvári Városi Ügyészségre büntetõjogi
szakági ügyészi,

– a Lenti Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Veszprémi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– az Ajkai Városi Ügyészségre ügyészi és
– a Kaposvári Városi Ügyészségre négy büntetõjogi

szakági ügyészi
állás betöltésére.

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

A Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség ve-
zetõ ügyészi álláshelyére határozatlan idõre kinevezett
ügyészek pályázhatnak. A kinevezés további feltétele,
hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésé-
hez, valamint közigazgatási jogi szakágban szerzett leg-
alább hároméves vezetõi gyakorlattal rendelkezzen.

A Székesfehérvári Városi Ügyészség ügyészi álláshe-
lyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben része-
sül az, aki büntetõjogi szakmai gyakorlattal bír.

A Lenti Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére való ki-
nevezés feltétele, hogy a pályázó német nyelvbõl államilag
elismert középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.
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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 eredeti 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 kötelezettségekrõl
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 kineve-
zését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles ele-
get tenni.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni,
illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyil-
vántartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,

– a jelölt a kinevezés 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 Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség ve-

zetõ ügyészi álláshelye esetében a Fõvárosi Fõügyészség-
re (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) 2009. július 15-én
13 óráig,

– a Székesfehérvári Városi Ügyészség ügyészi álláshe-
lye esetében a Fejér Megyei Fõügyészségre (8000 Székes-
fehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) 2009. július 15-én 13 óráig,

– a Lenti Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében
a Zala Megyei Fõügyészségre (8900 Zalaegerszeg, Jókai
u. 2.) 2009. július 14-én 13 óráig,

– a Veszprémi és az Ajkai Városi Ügyészség ügyészi
álláshelyei esetében a Veszprém Megyei Fõügyészségre
(8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) 2009. július 10-én
13 óráig és

– a Kaposvári Városi Ügyészség ügyészi álláshelyei
esetében a Somogy Megyei Fõügyészségre (7400 Kapos-
vár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) 2009. augusztus 14-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 Szegedi Katonai Ügyészségen
büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére.

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 állást az a pályázó nyerheti el, aki a kine-
vezés általános és különös feltételeinek a benyújtására elõ-
írt határidõ leteltekor megfelel.

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

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek-
rõl 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-
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zését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget
tenni.

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, 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
tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén
visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során
való felhasználásához.

A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyé-
szi Tanácsa, valamint a Szegedi Katonai Ügyészség veze-
tõje 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:
2009. július 15.

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
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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 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

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 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

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint 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
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
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

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

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

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

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

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

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.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
09.1638 – 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

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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