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TÖRVÉNYEK
2006. évi CXXIII.

törvény
a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi

tevékenységrõl*

A törvény hatálya

1. § Ezt a törvényt azokban az ügyekben kell alkalmaz-
ni, amelyeket a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-
vény (Be.) alapján az ügyész, illetõleg a bíróság közvetítõi
eljárásra utalt.

A közvetítõi eljárás fogalma és célja

2. § (1) A közvetítõi eljárás a bûncselekmény elköveté-
sével kiváltott konfliktust kezelõ eljárás, amelynek célja,
hogy a büntetõeljárást lefolytató bíróságtól, illetõleg
ügyésztõl független, harmadik személy (közvetítõ) bevo-
násával – a sértett és a terhelt közötti konfliktus rendezésé-
nek megoldását tartalmazó, a bûncselekmény következ-
ményeinek jóvátételét és a terhelt jövõbeni jogkövetõ ma-
gatartását elõsegítõ – írásbeli megállapodás jöjjön létre.

(2) A közvetítõi eljárásban arra kell törekedni, hogy a
sértett és a terhelt között – a terhelt tevékeny megbánását
megalapozó – megállapodás jöjjön létre.

A közvetítõ

3. § (1) A közvetítõi eljárást a büntetõ ügyben eljáró bí-
róság, illetõleg ügyész székhelye szerint illetékes pártfogó
felügyelõi szolgálat közvetítõi tevékenységet végzõ párt-
fogó felügyelõje, vagy a pártfogó felügyelõi szolgálatnál
közvetítõi tevékenység végzésére bejelentkezett ügyvédek
névjegyzékén szereplõ ügyvéd (közvetítõ) folytatja le.

(2) A közvetítõ feladata, hogy a közvetítõi eljárás során
pártatlanul, lelkiismeretesen, a külön jogszabályban meg-
határozott szakmai követelmények szerint közremûködjön
a megállapodás létrehozásában. A közvetítõnek tisztelet-
ben kell tartania az eljárásban résztvevõk méltóságát, és
biztosítania kell, hogy a résztvevõk egymással szemben is
tisztelettel járjanak el.

(3) A közvetítõ jogosult és köteles mindazokat az adato-
kat megismerni, amelyek a feladatának ellátásához szük-
ségesek. Az ügyész a közvetítõi eljárásra utalásról szóló
határozat, illetve a bíróság az eljárást felfüggesztõ végzés
kézbesítésével egyidejûleg a közvetítõ rendelkezésére bo-
csátja – az e törvényben meghatározott feladatai ellátásá-

hoz szükséges mértékben és idõtartamban – az iratokat. A
Be. 96. §-ának (2) bekezdése szerint kezelt azon adatok,
amelyek nem a tanúként kihallgatott sértettre vonatkoz-
nak, nem bocsáthatók a közvetítõ rendelkezésére.

(4) A közvetítõt – ha törvény másként nem rendelke-
zik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre,
adatra és körülményre vonatkozóan, amelyrõl közvetítõi
tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.

(5) A közvetítõ titoktartási kötelezettsége a közvetítõi
tevékenység megszûnése után is fennáll.

4. § (1) Közvetítõként nem járhat el,
a) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy a nyomozó ha-

tóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bí-
ró, ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság tagjának hozzátar-
tozója [Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. tör-
vény (Btk.) 137. § 6. pont],

b) aki az ügyben mint terhelt, védõ, továbbá sértett, ma-
gánfél, feljelentõ vagy mint ezek képviselõje vesz vagy
vett részt, valamint aki ezek hozzátartozója,

c) aki az ügyben mint tanú, szakértõ, illetõleg szakta-
nácsadó vesz vagy vett részt,

d) az a pártfogó felügyelõ, aki pártfogó felügyelõként a
terhelt vagy a sértett ügyében három éven belül eljárt, vagy
bármelyikük folyamatban lévõ ügyében eljár, kivéve a
közvetítõi eljárás alkalmazásáról szóló döntés meghozata-
la elõtt kért pártfogó felügyelõi véleményt készítõ pártfo-
gó felügyelõt,

e) akitõl az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból
nem várható.

(2) A közvetítõ a vele szemben felmerült kizárási okot
köteles a pártfogó felügyelõi szolgálat vezetõjének hala-
déktalanul bejelenteni.

(3) A kizárási okot a sértett, a terhelt, valamint ezek kép-
viselõje is bejelentheti és indítványozhatja a közvetítõ ki-
zárását.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt személy az (1) bekez-
dés e) pontjában szabályozott kizárási okot a meghallgatás
megkezdése után csak akkor érvényesítheti, ha valószínû-
síti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényrõl a meghall-
gatás megkezdése után szerzett tudomást, és ha azt nyom-
ban bejelenti.

5. § (1) A pártfogó felügyelõi szolgálat vezetõje a tudo-
mására jutott kizárási ok miatt a közvetítõ kizárásáról, és
új közvetítõ kijelölésérõl a tudomásszerzést követõen
nyomban, hivatalból határoz.

(2) A közvetítõ kizárásáról a pártfogó felügyelõi szolgá-
lat vezetõje a kizárásra vonatkozó bejelentés kézhezvéte-
létõl számított három munkanapon belül határoz, és szük-
ség esetén új közvetítõt jelöl ki. A kizárást kimondó hatá-
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rozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a kizárás megtaga-
dása ellen a sértett, a terhelt, valamint képviselõjük a vád-
emelést megelõzõen a közvetítõi eljárásra utalásról határo-
zó ügyészhez panasszal élhet, a vádemelést követõen a
büntetõeljárást a közvetítõi eljárás érdekében felfüggesztõ
bírósághoz fellebbezhet.

(3) A kizárásra vonatkozó bejelentés elintézéséig a köz-
vetítõ az ügyben nem járhat el.

A közvetítõi eljárás megindításának alapja

6. § A közvetítõi eljárás
a) az ügyésznek az ügy közvetítõi eljárásra utalásáról

hozott határozatával [Be. 221/A. § (3) bek.], vagy
b) a bíróságnak a büntetõeljárást – a közvetítõi eljárás

lefolytatása érdekében hozott – felfüggesztõ végzésével
[Be. 266. § (3) bek. c) pont]
indul meg.

Az eljárás általános szabályai

7. § (1) A közvetítõi eljárás csak a sértett és a terhelt ön-
kéntes hozzájárulásával folytatható le. Az eljárásban a sér-
tett és a terhelt egyenrangú felek, az eljárás során bármikor
visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat,
és minden egyezségre önként kell jutniuk.

(2) A sértett és a terhelt jogosult arra, hogy jogi képvise-
lõt hatalmazzon meg, aki az eljárásban részt vehet és az ál-
tala képviselt érdekében felszólalhat. A sértett jogi képvi-
selõje és a terhelt védõje jogi képviselõként eljárhat. A
büntetõ ügyben adott meghatalmazás – ha a meghatalma-
zásból más nem tûnik ki – és a kirendelés hatálya kiterjed a
közvetítõi eljárásra is.

(3) A sértett és a terhelt indítványozhatja, hogy az általa
megnevezett – legfeljebb két-két – személy a közvetítõi
megbeszélésen jelen lehessen, és érdekében felszólalhas-
son. A közvetítõ az indítvány teljesítését csak akkor tagad-
hatja meg, ha a megnevezett személy jelenléte a közvetítõi
eljárás céljával ellentétes. A közvetítõ döntése ellen nincs
helye jogorvoslatnak.

(4) Ha a közvetítõi eljárásra utalt ügy körülményei indo-
kolják, a közvetítõ bevonhat a közvetítõi eljárásba olyan
személyt, aki a megállapodás létrejöttét a szakértelmével
elõsegítheti.

(5) Ha a sértett diplomáciai vagy a nemzetközi jogon
alapuló más mentességet élvezõ személy, az ügyész, illet-
ve a bíróság a 6. § a), illetve b) pontja szerinti határozat
meghozatala elõtt a külpolitikáért felelõs miniszter útján
szerzi be a sértett közvetítõi eljárást megalapozó nyilatko-
zatát.

8. § (1) Ha a sértett korlátozottan cselekvõképes, a köz-
vetítõi eljárásban a törvényes képviselõ részvétele kötele-
zõ, ha a sértett cselekvõképtelen, a közvetítõi eljárásban
nem vehet részt, helyette törvényes képviselõje jár el,
érdekellentét esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezé-
sei az irányadók.

(2) Ha a büntetõeljárásban a nyomozó hatóság, az
ügyész, illetõleg a bíróság elrendelte, hogy a tanúként ki-
hallgatott sértett személyi adatait [Be. 85. § (2) bek.] az
iratok között elkülönítve, zártan kezeljék, a Be. 96. §-ának
rendelkezései a közvetítõi eljárásban is irányadók.

(3) A közvetítõi eljárás nyelve a magyar. Az anyanyelv
használatára és a tolmács igénybevételére a Be. rendelke-
zései az irányadók.

(4) Ha a közvetítõi eljárás során a közvetítõ az ügyész
vagy a bíróság hatáskörébe tartozó intézkedés vagy eljá-
rási cselekmény elvégzésének szükségességét észleli, er-
rõl az ügyészt, illetõleg a bíróságot tájékoztatja.

A közvetítõi megbeszélés kitûzése

9. § (1) A közvetítõ a 6. § szerinti határozatnak a pártfo-
gó felügyelõi szolgálathoz történt érkezésétõl számított
nyolc napon belül kitûzi az elsõ közvetítõi megbeszélés
idõpontját.

(2) A közvetítõi megbeszélést rendszerint a pártfogó
felügyelõi szolgálat hivatali helyiségében kell megtartani.
Ha a közvetítõ indokoltnak tartja, ettõl eltérõen dönthet.

(3) Az elsõ közvetítõi megbeszélésre történõ idézésben
a sértettet és a terheltet röviden tájékoztatni kell a közvetí-
tõi eljárás lényegérõl, jogkövetkezményeirõl, valamint jo-
gaikról és kötelezettségeikrõl.

(4) A közvetítõi eljárást úgy kell megszervezni, hogy
azt az elsõ közvetítõi megbeszéléstõl számított három hó-
napon belül be lehessen fejezni, és a jelentés, továbbá a
megállapodásról szóló okirat a büntetõeljárás felfüggesz-
tése határidejének letelte elõtt megérkezzen az ügyészhez,
illetve a bírósághoz.

10. § (1) Ha a sértett vagy a terhelt a szabályszerûen
kézbesített idézés ellenére nem jelenik meg, és a mulasztá-
sát nem igazolta, a közvetítõ – szükség esetén a mulasztó
megkeresésével – tisztázza a mulasztás körülményeit, to-
vábbá azt, hogy a közvetítõi eljárás lefolytatásának – a
hozzájárulás visszavonása miatt – nincs-e akadálya. Ha a
közvetítõi eljárás lefolytatásának nincs akadálya, a közve-
títõ a megbeszélésre újabb idõpontot tûz ki.

(2) Ha a sértett vagy a terhelt az (1) bekezdés esetét kö-
vetõen kitûzött közvetítõi megbeszélésen ismételten nem
jelenik meg, és ezt elõzetesen, mihelyt az akadály tudomá-
sára jut, haladéktalanul vagy ha ez már nem lehetséges, az
akadály megszûnése után nyomban, alapos okkal nem iga-
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zolja, úgy kell tekinteni, mint aki a hozzájárulását vissza-
vonta.

(3) Az idézésre, a kézbesítésre és a mulasztás igazolásá-
ra a Be. rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal,
hogy három hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet elõ-
terjeszteni, hirdetményi kézbesítés nem alkalmazható,
rendbírság nem szabható ki, és elõvezetés sem rendel-
hetõ el.

(4) Az igazolási kérelemrõl a közvetítõ határoz. Az iga-
zolási kérelemnek helyt adó határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye, az igazolási kérelem elutasítása ellen a kére-
lem elõterjesztõje és képviselõje a vádemelést megelõzõen
a közvetítõi eljárásra utalásról határozó ügyészhez pa-
nasszal élhet, a vádemelést követõen a büntetõeljárást a
közvetítõi eljárás érdekében felfüggesztõ bírósághoz fel-
lebbezhet.

A közvetítõi megbeszélés

11. § (1) A közvetítõi megbeszélés kezdetekor a közve-
títõ megállapítja a sértett és a terhelt személyazonosságát,
és megkérdezi õket, hogy a közvetítõi eljárás lényegére,
jogkövetkezményeire, a jogaikra és kötelezettségeikre tör-
tént írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz
esetén a meg nem értett részt megmagyarázza.

(2) A közvetítõi megbeszélésen a közvetítõ a sértettet és
a terheltet a szükséges részletességgel meghallgatja. A
közvetítõ a sértettet és a terheltet egymás jelenlétében is,
és egymás távollétében is meghallgathatja. A sértett és a
terhelt az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejthe-
ti, és a rendelkezésére álló iratokat is bemutathatja.

(3) Ha a közvetítõ a sértettet és a terheltet egymás távol-
létében hallgatja meg, az így kapott tájékoztatást közölheti
a közvetítõi eljárásban részt vevõ más sértettel, terhelttel,
ezek képviselõjével, azért, hogy az így tájékoztatást kapó
sértett vagy terhelt ennek figyelembevételével álláspontját
kialakíthassa, elõadhassa, kivéve, ha a tájékoztatást adó
sértett vagy terhelt akként nyilatkozik, hogy a tájékoztatás
nem hozható más sértett, terhelt vagy képviselõ tudomá-
sára.

(4) Ha a sértett korlátozottan cselekvõképes, õt a közve-
títõ meghallgatja, és a terhelt a nyilatkozatát ebben az eset-
ben is közvetlenül a sértetthez intézi. A korlátozottan cse-
lekvõképes sértett meghallgatásánál a törvényes képvise-
lõnek jelen kell lennie.

(5) A sértettnek – ha a törvényes képviselet kötelezõ, a
törvényes képviselõnek is – és a terheltnek, nem természe-
tes személy sértett esetében pedig a képviseletére feljogo-
sított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírá-
sakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A jogi
képviselõ távolmaradása a közvetítõi megbeszélés megtar-
tásának nem akadálya, de a sértett, illetve a terhelt kérel-
mére a megbeszélést más idõpontra kell kitûzni.

A feljegyzés

12. § (1) A közvetítõi megbeszélésrõl a közvetítõ fel-
jegyzést készít.

(2) A feljegyzésben fel kell tüntetni
a) a közvetítõi eljárást végzõ pártfogó felügyelõi szol-

gálat megnevezését, az ügy számát, és a terhelt nevét,
b) annak a bíróságnak, illetve ügyészségnek a megne-

vezését és ügyszámát, amely az ügyet közvetítõi eljárásra
utalta,

c) a közvetítõi megbeszélés helyét, megkezdésének és
befejezésének idõpontját,

d) az eljáró közvetítõ, a sértett, a terhelt, a képviselõk,
illetve a közvetítõi megbeszélésen részt vett más szemé-
lyek nevét, valamint az elsõ megjelenéskor a sértettnek és
a terheltnek azt a lakcímét, ahonnan idézhetõ.

(3) A feljegyzésben röviden ismertetni kell az eljárás
menetét akként, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettsé-
gek teljesítése, valamint az eljárási szabályok megtartása
nyomon követhetõ legyen.

A megállapodás

13. § (1) A közvetítõi eljárásban a megállapodás akkor
jön létre, ha a sértett és a terhelt között a bûncselek-
ménnyel okozott kár megtérítésében vagy a bûncselek-
mény káros következményeinek egyéb módon való jóváté-
telében azonos álláspont alakul ki.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy
a) a terhelt a bûncselekménnyel okozott kárt a büntetõ-

eljárás felfüggesztésének tartama alatt vagy a vádemelés
elhalasztása tartamának lejártáig egy összegben, illetõleg
meghatározott rendszerességgel, részletekben fizeti meg
vagy más módon nyújt jóvátételt,

b) az eljárás költségeit ki viseli.

(3) A megállapodásban vállalt kötelezettségeknek meg
kell felelniük a jogszabályoknak, ésszerûnek kell lenniük,
és nem ütközhetnek a jó erkölcsbe.

(4) A közvetítõ a sértett és terhelt között létrejött – az
(1)–(3) bekezdésben írottaknak megfelelõ – megállapo-
dásról okiratot állít ki, amelyet a sértett – ha a törvényes
képviselet kötelezõ, a törvényes képviselõ is – és a terhelt
is aláír. A közvetítõ az okiratot a sértettnek, a terheltnek, és
a jelen lévõ képviselõjüknek átadja, ha a képviselõ nincs
jelen, részére az okiratot kézbesíti. A megállapodásról ki-
állított okirat közokirat.

(5) A közvetítõi eljárásban keletkezett iratok abban a
büntetõeljárásban, amelyben a közvetítõi eljárásra sor ke-
rült, bizonyítékként nem használhatók fel, kivéve a közve-
títés eredményeként létrejött megállapodást tartalmazó ok-
iratot és a közvetítõ jelentését.
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14. § (1) A közvetítõi eljárásban létrejött, írásba foglalt
megállapodás a közvetítõi eljárás célján túlmenõen jogha-
tás kiváltására nem alkalmas.

(2) A közvetítõi eljárásban létrejött megállapodás nem
érinti a sértettnek azt a jogát, hogy a büntetõeljáráson kívül
a bûncselekménybõl származó igényét bírósági, válasz-
tottbírósági vagy egyéb eljárás keretében érvényesítse.

(3) Az e törvény szerinti közvetítõi eljárás befejezését
követõen indult bírósági, választottbírósági vagy egyéb el-
járásban a felek nem hivatkozhatnak

a) a másik fél által, a vita lehetséges megoldásával
összefüggésben az e törvény szerinti közvetítõi eljárásban
kifejtett álláspontra, javaslatra, és

b) a másik félnek az e törvény szerinti közvetítõi eljá-
rásban tett elismerõ, joglemondó nyilatkozatára.

A közvetítõi eljárás befejezése

15. § (1) A közvetítõi eljárás azon a napon fejezõdik be,
amikor

a) a megállapodás alapján a terhelt a bûncselek-
ménnyel okozott kárt a sértettnek megtérítette vagy a bûn-
cselekmény káros következményeit egyéb módon jóvá-
tette,

b) a terhelt a közvetítõi eljárás eredményeként létrejött
megállapodás teljesítését megkezdte,

c) a sértett vagy a terhelt kijelenti a közvetítõ elõtt,
hogy kéri a közvetítõi eljárás befejezését,

d) a sértett vagy a terhelt a hozzájárulását visszavonta,
vagy mulasztását e törvény értelmében a hozzájárulás
visszavonásának kell tekinteni,

e) a terhelt nyilatkozatából vagy magatartásából egyér-
telmûen megállapítható, hogy a Be. 221/A. § (3) bekezdé-
sének b) vagy c) pontjában írt feltételek nem állnak fenn,

f) az elsõ közvetítõi megbeszéléstõl számított három
hónap eredménytelenül eltelt.

(2) Ha a közvetítõi eljárás az (1) bekezdés b) pontja sze-
rint fejezõdik be, a pártfogó felügyelõi szolgálat a közvetí-
tõi eljárás befejezése után ellenõrzi a megállapodás teljesí-
tését. Ha a terhelt nem teljesít, vagy a megállapodás a sér-
tett magatartása miatt nem teljesíthetõ, a pártfogó felügye-
lõi szolgálat errõl tájékoztatja az ügyészt, illetve a bírósá-
got.

A jelentés

16. § (1) A közvetítõi eljárás befejezését követõ tizenöt
napon belül a közvetítõ a közvetítõi eljárásról jelentést ké-
szít, amelyet az eljárás befejezésére alapot adó okirattal
együtt megküld az ügyésznek, illetve a bíróságnak, vala-
mint a sértettnek, a terheltnek és képviselõiknek.

(2) A jelentés tartalmazza
a) a közvetítõi eljárást végzõ pártfogó felügyelõi szol-

gálat megnevezését és az ügy számát, a terhelt és a sértett
nevét,

b) annak a bíróságnak, illetve ügyészségnek a megne-
vezését és ügyszámát, amely az ügyet közvetítõi eljárásra
utalta,

c) a közvetítõ eljárás megindulásának és befejezésének
idõpontját,

d) a közvetítõi eljárás eredményét, és
e) a közvetítõ nevét.

Költségek viselése

17. § (1) A közvetítõi eljárás során felmerült költség
nem bûnügyi költség, azt eltérõ megállapodás hiányában a
terhelt viseli. A sértett viseli a saját érdekkörében felme-
rült költségeket [meghatalmazott jogi képviselõ, útikölt-
ség, a 7. § (3) bekezdése szerint megnevezett személy költ-
sége], kivéve, ha errõl a sértett és a terhelt másképp állapo-
dik meg.

(2) Ha a terhelt részére a bíróság, illetõleg az ügyész az
ügy közvetítõi eljárásra utalása elõtt költségmentességet
engedélyezett, a kirendelt védõ díját és költségét az állam
viseli. Az állam viseli azt a költséget is, amely annak kap-
csán merült fel, hogy a terhelt süket, néma, vak, illetõleg a
magyar nyelvet nem ismeri.

Módosuló jogszabályok

18. § A Btk. 137. §-ának 1. pontja a következõ k) alpont-
tal egészül ki, és a jelenlegi k) alpont jelölése l) alpontra
módosul:

[E törvény alkalmazásában
1. hivatalos személy:]
„k) a pártfogó felügyelõi szolgálatnál pártfogó felügye-

lõi tevékenységet végzõ, igazságügyi alkalmazotti jogvi-
szonyban álló személy,”

19. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 10. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás)
végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végre-
hajtható okiratok a következõk:]

„d) a bíróság pénzbüntetésrõl, pénzmellékbüntetésrõl,
pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, bûnügyi
költségrõl, valamint elõvezetési és kísérési költségrõl
szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak
az ügyészség által kiszabott rendbírságról és megállapított
bûnügyi költségrõl, az ügyészség és a nyomozó hatóság ál-
tal megállapított elõvezetési és kísérési költségrõl, vala-
mint a pártfogó felügyelõi szolgálat által a közvetítõi eljá-
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rásban megállapított, az állam által elõlegezett és visszaté-
rítendõ költségrõl szóló értesítése,”

20. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 4/A. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„4/A. § A pártfogó felügyelõ pártfogó felügyelõi véle-
ményt, környezettanulmányt készít, büntetõügyben köz-
vetítõi eljárást folytat le, szervezi és ellenõrzi a közérdekû
munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelõi terv
szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevé-
kenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi
az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban megha-
tározott más feladatait.”

21. § (1) A Be. 24. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A külön törvény szerinti közvetítõi eljárás során
elõterjesztett, a közvetítõ kizárását megtagadó határozat
elleni fellebbezésrõl a bíróság az (1)–(8) bekezdés érte-
lemszerû alkalmazásával határoz.”

(2) A Be. 32. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) A külön törvény szerinti közvetítõi eljárás során
elõterjesztett, a közvetítõ kizárását megtagadó határozat
elleni panaszról az ügyész az (1)–(5) bekezdés értelemsze-
rû alkalmazásával határoz.”

(3) A Be. 66. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A külön törvény szerinti közvetítõi eljárás során
elõterjesztett és elutasított igazolási kérelemrõl a vádeme-
lést megelõzõen az ügyész, azt követõen a bíróság az
(1)–(4) bekezdés értelemszerû alkalmazásával határoz.”

(4) A Be. 227. §-ának (1) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki, és a jelenlegi d) pont jelölése e) pont-
ra módosul:

[Az ügyész vádat emel, ha]
„d) a gyanúsított a közvetítõi eljárás eredményeként

létrejött megállapodás teljesítését a vádemelés elhalasztá-
sa tartamának lejártáig nem fejezi be.”

22. § (1) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl
és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. tör-
vény (Ást.) 17. §-át megelõzõ „Illeték- és díjmentesség”
alcíme helyébe az „Illeték-, díj- és költségmentesség” al-
cím lép.

(2) Az Ást. 17. §-a a következõ mondattal egészül ki:
„A magyar nyelvet nem ismerõ ügyfél helyett a fordítás

és tolmácsolás költségét a célelõirányzat terhére az áldo-
zatsegítõ szolgálat viseli.”

(3) Az Ást. 46. §-a (1) bekezdésének helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap az áldozatsegítésért felelõs mi-
niszter, hogy rendelettel állapítsa meg

a) az e törvény szerinti támogatások engedélyezése
iránti kérelem elõterjesztésére vonatkozó részletes szabá-
lyokat, a rászorultság igazolásának módját, a pénzbeli tá-
mogatás folyósításának és visszatérítésének részletes sza-
bályait, valamint az iratkezelés szabályait,

b) az áldozatsegítõ szolgálatnál foglalkoztatottak képe-
sítési feltételeire vonatkozó szabályokat,

c) az irányítása alá tartozó szervek áldozatsegítõ fel-
adatait, azok civil szervezetekkel való együttmûködésé-
nek formáit.”

23. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásá-
ról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 55. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az intézetet, amelyben a katonai fogdában végre-
hajtandó szabadságvesztés büntetést kell végrehajtani, a
büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter jelöli ki. A kato-
nai fogdában végrehajtandó fogházbüntetést a külön jog-
szabályban kijelölt intézet – e célra – elkülönített részén
kell végrehajtani.”

(2) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §-a a követ-
kezõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért fele-
lõs miniszter, hogy a rendészetért felelõs miniszterrel
együttesen, rendeletben állapítsa meg a pártfogó felügye-
lõi tevékenységgel kapcsolatos rendõri feladatok végre-
hajtásának részletes szabályait.”

Hatálybalépés

24. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2007. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejû-
leg a Be. módosításáról szóló 2006. évi LI. törvény
283. §-ának (1) bekezdése a hatályát veszti.

(2) E törvény 3. §-ának (1) bekezdésében a „vagy a párt-
fogó felügyelõi szolgálatnál közvetítõi tevékenység vég-
zésére bejelentkezett ügyvédek névjegyzékén szereplõ
ügyvéd” szövegrész 2008. január 1. napján lép hatályba.

(3) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért felelõs
miniszter, hogy rendeletben megállapítsa a közvetítõi te-
vékenységet végzõ pártfogó felügyelõ képesítési követel-
ményeit és a közvetítõi eljárás iratkezelési szabályait.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a törvény a büntetõeljárásban a sértett jogállá-
sáról szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB tanácsi keret-
határozat 2. cikke (1) bekezdésének, 9. cikke (2) bekezdé-
sének és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

1/2007. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása

az ügyészségi alkalmazottak
szolgálati igazolványáról szóló

5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször
módosított 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról
szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás

a) 1–2. számú mellékletének – az ügyészi és a katonai
ügyészi – igazolvány-mintája elsõ oldalának „Az igazol-
vány tulajdonosát a legfõbb ügyész hozzájárulása nélkül
õrizetbe venni, ellene büntetõ-, illetõleg szabálysértési el-
járást indítani vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést
alkalmazni – a tettenérés esetét kivéve – nem lehet. (1972.
évi V. törvény 23. §)” szövegrésze helyébe a következõ
szöveg lép:

„Az ügyészt csak tettenérés esetén lehet õrizetbe venni,
és ellene csak a legfõbb ügyész elõzetes hozzájárulásával

lehet büntetõ eljárást, valamint szabálysértési eljárást indí-
tani, vagy folytatni, továbbá büntetõ eljárásjogi kényszer-
intézkedést alkalmazni. (1972: V. tv. 23. §, 1990: LV. tv.
5. §)”;

b) 3–9. számú mellékleteinek az igazolvány mintáját
tartalmazó elsõ oldalának szövegébõl „Az igazolvány tu-
lajdonosát a legfõbb ügyész hozzájárulása nélkül õrizetbe
venni, ellene büntetõ-, illetõleg szabálysértési eljárást in-
dítani vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkal-
mazni – a tettenérés esetét kivéve – nem lehet. (1972. évi
V. törvény 23. §)” szövegrész hatályát veszti.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

(2) 2007. július 1-jétõl az ügyészi (katonai ügyészi) iga-
zolványt az 1. § a) pontja szerinti szöveggel kell kiállítani.

(3) Az 1. § b) pontjában érintett ügyészségi alkalmazot-
tak igazolványait 2007. június 30-ig ki kell cserélni.

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

A legfõbb ügyész kinevezte

Himmelné dr. Ökrös Magdolna Tolna megyei fõügyész-
ségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Hubay Attila mb. kecskeméti nyomozó ügyészségi
vezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyet-
tes ügyésszé;

dr. Komóczi-Kiss Angelika egri nyomozó ügyészségi
titkárt szolgálati helyén ügyésszé;

dr. Zsilka László budapesti nyomozó ügyészségi nyo-
mozót szolgálati helyén titkárrá;

dr. Nagy Andreát a Salgótarjáni Városi Ügyészséghez,
dr. Kondorosi Andrást a Budakörnyéki Ügyészséghez

fogalmazóvá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kovács Zoltán Csongrád megyei fõügyészségi
ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Fõügyészségre fellebbvi-
teli fõügyészségi ügyészi;

dr. Grim Zsolt budapesti X. és XVII. kerületi ügyész-
ségi ügyészt,

dr. Tóth Éva budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi
ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi
munkakörbe;

dr. Szûcs Szilárd százados, debreceni katonai ügyész-
ségi ügyészt az Egri Nyomozó Ügyészséghez;

a Pest megyei fõügyész áthelyezte

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



Megbízások

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Oroszné dr. Szabó Erika Hajdú-Bihar megyei fõ-
ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a csoportvezetõ
ügyészi;

Faragóné dr. Takács Katalin berettyóújfalui városi
ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetõ-helyettes
ügyészi;

dr. Kis Szabó József kaposvári városi ügyészségi
ügyészt szolgálati helyén a csoportvezetõ ügyészi
feladatok ellátásával;

dr. Bonomi Nóra Katalin legfõbb ügyész helyettest a la-
kásszerzés munkáltatói támogatására irányuló kérelmeket
elbíráló bizottság és a Legfõbb Ügyészség Üdültetési Bi-
zottsága elnöki tisztségének ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnés

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Lakatos István Tolna megyei fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyésznek.

Halálozás

Dr. Máthé Gyõzõ ny. mohácsi városi vezetõ ügyész éle-
tének 77. évében 2006. december 24. napján elhunyt. Az
ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el.

Igazolványok érvénytelenítése

Louisné dr. Vince Zsuzsa budapesti VIII. kerületi
ügyészségi ügyész eltulajdonított 010489,

dr. Kiss Pál budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi
fogalmazó elveszített 050051,

dr. Kemenes Csaba budapesti I. és XII. kerületi ügyész-
ségi ügyész elveszített 012381,

dr. Horváth László Gyõr-Moson-Sopron megyei fõ-
ügyész elveszített 012127,

dr. Varkoly Balázs barcsi városi ügyészségi fogalmazó
elveszített 050540,

dr. Kardos János Tolna megyei fõügyészségi ügyész
011516,

dr. Lakatos István Tolna megyei fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyész 010976, valamint

Geszler András törzsõrmester, katonai fõügyészségi
gépjármûvezetõ 140008
sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya ér-
vénytelenítette.
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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 Gyõri Fellebbviteli Fõügyészségre magánjogi és
közigazgatási jogi fellebbviteli fõügyészségi ügyészi,

– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre nyomozás fel-
ügyeleti és vádelõkészítési fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészi,

– a Berettyóújfalui Városi Ügyészségre városi vezetõ-
helyettes ügyészi,

– a Nagykanizsai Városi Ügyészségre büntetõjogi
szakági ügyészi és

– az Egri Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
állás betöltésére.

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

A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõ-
ügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés különös
feltétele, hogy a pályázó magánjogi szakterületen eltöltött
több éves ügyészségi vagy bírósági gyakorlattal rendel-
kezzen.

A Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség fõügyészségi cso-
portvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele,
hogy a pályázó büntetõjogi szakágban szerzett legalább tíz
éves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.

A Berettyóújfalui Városi Ügyészség városi vezetõhe-
lyettes ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy
a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.
További feltétel, hogy a pályázó büntetõjogi szakágban
szerzett legalább tíz éves ügyészi gyakorlattal bírjon.



A Nagykanizsai Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pá-
lyázó egy éves ügyészségi titkári gyakorlattal rendelkez-
zen.

Az Egri Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére való ki-
nevezés feltétele, hogy a pályázó büntetõjogi szakágban
eltöltött egy éves titkári gyakorlattal bírjon.

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 járandóságaira az Üsztv. rendelkezései vo-
natkoznak.

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

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

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

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellé-
kelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájá-
rulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes
adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat
esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályáza-
tok során való felhasználásához.

A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi
szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján
– az elõírtaknak megfelelõen – vagyonnyilatkozatot tesz.

Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetnie, illetõleg nem kell csatolnia mindazt,
amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

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

A pályázatoknak
– a Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõ-

ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Gyõri Fellebbvi-

teli Fõügyészségre (9021 Gyõr, Domb u. 10.) 2007. feb-
ruár 26-án 15 óráig,

– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében 2007. február
15-én 15 óráig, a Berettyóújfalui Városi Ügyészség városi
vezetõhelyettes ügyészi álláshelye esetében pedig 2007.
március 9-én 15 óráig a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyész-
ségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.),

– a Nagykanizsai Városi Ügyészség ügyészi álláshelye
esetében a Zala Megyei Fõügyészségre (8900 Zalaeger-
szeg, Jókai u. 2.) 2007. február 12-én 15 óráig,

– az Egri Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.) 2007. február 15-én 15 óráig
kell beérkezniük.

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

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség
új címe és telefonszámai

A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség 2006. december
15-én új épületbe költözött. Címe és telefonszámai a kö-
vetkezõk:

Cím: 9021 Gyõr, Domb u. 10.
Postacím: 9002 Gyõr, Pf. 77.

Telefonszámok:

Központ: 06 96 508-600
Fax: 06 96 508-632
Titkárság: 06 96 508-631
Lajstromiroda:: 06 96 508-642
Magánjogi fellebbviteli fõü. h.: 06 96 508-633
Büntetõjogi fellebbviteli ov. ügyész: 06 96 508-636

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................

Utca, házszám: .................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Megjelent a

JOGTANÁCSADÓ

címû jogi szakfolyóirat januári száma.

Tájékozódjon a Jogtanácsadóból, s legyen a mindennapokban önmaga ügyvédje!
Kapható a hírlapárusoknál, a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.;

tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971; fax: 321-5275; e-mail: kozlonycentrum@ mhk.hu).

A következõ számok
tervezett témáiból

Új nyugdíjszabályok • Vizitdíj • Bizonyítás személyi-
ségi jogi perben • Állam által örökölt vagyon vissza-
perlése • Ingatlan átruházása és öröklése kapcsán
fizetendõ adó, illeték • A végrendelet-készítés buk-
tatói • APEH-ellenõrzések • A reklamációról – jót-
állás, szavatosság • Termõföld és termõföldnek
nem minõsülõ ingatlanok szerzése • Szórakoztatás
a vendéglátóüzletekben • Ítélt dolog • A munka-
hely-megtartó képzés támogatása • A jogok gyakor-
lása és a kötelezettségek teljesítésének követelmé-
nyei a munkajogban • A munkavégzés módja, a
munkavégzési kötelezettség terjedelme a munka-
viszonyban, a munkavégzés helye • A rendes és a
rendkívüli munkaidõ • A munka díjazása (a munka-
bér fogalma, a bérmegállapítás elvei) • A szabadidõ
a munkaviszonyban • A munkavállalók bejelentése
• Gondoskodás az idõskorúakról • Társasházak
(sorozat) • Változások a Btk.-ban • Körözött szemé-
lyek elfogása • Házi õrizet, lakhelyelhagyási tilalom
• Bíróság elé állítás • Tárgyalásról lemondás •
Tanúvédelem • Testi sértés • Öngyilkosságban
közremûködés • Magzatelhajtás • Közúti bûncse-
lekmények (közúti veszélyeztetés, közúti baleset
okozása, jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban,
jármûvezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás) •
Hamis vád, hamis tanúzás • Jogorvoslati fórumok
• Banki kölcsönök • Polgári jogi kalauz A-tól Z-ig
(sorozat)

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõfizetem a Jogtanácsadót .......... példányban. 2007. évi éves elõfizetési díja 6804 Ft áfával, fél évre 3402 Ft áfával.

A befizetéshez számlát �, csekket � kérek.
Elõfizetõ neve, címe: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ......................................................................................................................................
Dátum: ........................................................... Cégszerû aláírás: ..............................................................................
Az elõfizetési szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címére vagy a 318-6668
faxszámára kérjük elküldeni, illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/jogtanacsado internetcímen található megrendelõ-
lapon. Az elõfizetésrõl további információ kérhetõ a 266-9290/239, 240-es telefonszámon.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 4.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye II. részét
tartalmazza.

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye II. – a LEX-ICON 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye), a
LEX-ICON 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), valamint a LEX-ICON 3.0 (Választójogi Jog-
szabályok Gyûjteménye I. – az országgyûlési képviselõk és az Európa Parlament tagjainak választásához) a korábbi ki-
adványok nyomdokain haladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerke-
zetben tartalmazza a helyi önkormányzati képviselõk, a polgármesterek és a kisebbségi önkormányzati képviselõk
megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet öt részbõl áll.

Az elsõ részben a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok jogállá-
sával kapcsolatban az Alkotmányt, a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvényt, a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló törvényt, a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirõl szóló törvényt, a polgármesteri tisztség átadását szabályozó miniszteri rendeletet közöl-
jük. A második rész a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok vá-
lasztására vonatkozó törvényeket és egyéb jogszabályokat, rendelkezéseket tartalmazza. A harmadik rész az Orszá-
gos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselõi és polgármester-választásokkal összefüggésben a Ma-
gyar Közlönyben 1997–2006 között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság által
1990–2005 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005 között hozott, a helyi önkormányzati képviselõket, polgár-
mestereket és kisebbségi önkormányzati képviselõket érintõ választójogi eseti döntéseit mutatja be.

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a vá-
lasztási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják a választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendsze-
rezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt jelenthet a helyi és a kisebbségi önkormányzatok tagjai, a polgár-
mesterek munkájához és a bírósági jogalkalmazáshoz, továbbá a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 4.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye II. kiadványt
(Ára: 3570 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõfizetési díj: 6552 Ft áfával. Egy példány ára: 588 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
07.0240 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-
helyettes.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


