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7. szám

UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész
13/2007. (ÜK. 7.) LÜ
utasítása
a Magyar Ügyészképzõ Központról szóló
14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás módosításáról

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

(3) A MÜK éves oktatási programjainak tervezése a
Legfõbb Ügyészség központi személyügyi és továbbképzési tervében történik, a programok költségvetése része a
továbbképzés költségvetésének.
(4) A MÜK igazgatóját a legfõbb ügyész által jóváhagyott képzési terv végrehajtása során – a (2) bekezdésben
foglalt feladatkörben – kötelezettségvállalási és szakmai
igazolási jog illeti meg.”

4. §
1. §
A Magyar Ügyészképzõ Központról szóló 14/2005.
(ÜK. 9.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„1. § Az ügyészi szervezet képzési rendszerének korszerûsítése és hatékonyabbá tétele, illetve az ügyészségi
fogalmazók és az ügyészségi titkárok ügyészi hivatásra
való magas színvonalú felkészítése érdekében a Legfõbb
Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya keretében Magyar Ügyészképzõ Központ (a továbbiakban: MÜK) mûködik.”

Az Ut. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A MÜK szakmai irányító, stratégiaalkotó testülete a Képzési Tanács (a továbbiakban: Tanács).
(2) A Tanács feladata
a) a képzés szakmai-oktatási koncepciójának, illetve a
képzési terveknek és programoknak a kidolgozása,
b) a MÜK tevékenységének figyelemmel kísérése és
javaslatok tétele a képzés tartalmi és módszertani fejlesztésére.
(3) A Tanács elnöke a legfõbb ügyész. A tanács tagjai a
legfõbb ügyész helyettesek és a legfõbb ügyész által a Tanács munkájában közremûködésre felkért személyek.
(4) A Tanács az ügyrendjét maga határozza meg.”

2. §
(1) Az Ut. 2. §-ában a „Központ” rövidítés helyébe a
„MÜK” megjelölés lép.
(2) Az Ut. 2. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) irányítja az ügyészi hivatásra felkészítõ képzést,”
(3) Az Ut. 2. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) oktatási segédleteket tesz közzé, tudományos publikációkat jelentet meg.”

5. §
(1) Az Ut. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az oktatási tevékenységet az ügyészi szervezet és
az Országos Kriminológiai Intézet nagy szakmai tapasztalattal és elméleti felkészültséggel rendelkezõ vezetõi és
munkatársai látják el. Az oktatásban való részvételre a
MÜK igazgatója külsõ szakembereket is felkérhet.”
(2) Az Ut. 5. §-ának (2) bekezdésében a „Központ” rövidítés helyébe a „MÜK” megjelölés lép.

3. §
Az Ut. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A MÜK vezetõi feladatait a Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya
továbbképzési osztályának osztályvezetõ ügyésze látja el.
(2) A továbbképzési osztályt vezetõ ügyész, mint a
MÜK igazgatója felelõs a képzési programok szervezéséért és végrehajtásáért, koordinálja a képzés szakmai követelményrendszerének kidolgozását, a képzéshez szükséges segédanyagok elkészítését, erre kiváló elméleti felkészültséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezõ ügyészségi alkalmazottak mellett külsõ szakembereket is felkérhet.

6. §
Az Ut. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A MÜK az oktatást egységes tematika alapján
szervezi; amennyiben azt a képzésben részt vevõk száma
indokolja, az oktatást regionálisan is szervezheti.”

7. §
Az Ut. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A nem ügyészségi alkalmazottak a képzésben való
részvételért legalább az önköltség-számítási szabályzat
alapján a Legfõbb Ügyészség gazdasági fõigazgatósága
által megállapított térítést fizetik.”

Ez az utasítás 2007. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az Ut. 8–9. §-a hatályát veszti.

8. §

Dr. Kovács Tamás s. k.,

12. §

legfõbb ügyész

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló – többször módosított – 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 4. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes felügyeli az
OKRI tevékenységét.”

9. §

A legfõbb ügyész
14/2007. (ÜK. 7.) LÜ
utasítása
az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás
módosításáról

Az SZMSZ 21. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„c) tervezi és szervezi az ügyészségi fogalmazói utánpótlást, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak képzését és továbbképzését, ezen belül különösen az ügyészségi szervezésû tanfolyamokat, konferenciákat, a külföldi
és belföldi partnerintézményekkel közös továbbképzési
célú rendezvényeket, külföldi egyéni és csoportos tanulmányutakat, a posztgraduális képzést, az idegennyelv-tanfolyamokat, a szakmai-tudományos pályázatokat, tudományos ifjúsági konferenciákat; ellátja – a Nemzetközi és
Európai Ügyek Fõosztálya közremûködésével [11. §
(1) bekezdés d), f) és i) pont] – a Magyar Ügyészképzõ
Központ feladatait,”

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében, valamint az
ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 110. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az Ügyészségi Alkalmazottak
Országos Tanácsa és az érdek-képviseleti szervek véleményének figyelembevételével, illetõleg jelen utasítás
2. §-ával módosított 30. § (3)–(4) bekezdését illetõen
egyetértésével – a következõ utasítást adom ki:

10. §

1. §

Az SZMSZ 23. §-ának (1) bekezdése a következõ
p) ponttal egészül ki:
„p) megállapítja a nem ügyészségi alkalmazottak által a
Magyar Ügyészképzõ Központ keretében szervezett képzésben való részvételért, legalább az önköltség-számítási
szabályzat alapján fizetendõ térítés összegét.”

(1) Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 13. §-ának (2) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi a)–c) pont jelölése b)–d) pontra változik:
[A katonai fõügyész jogkörébe tartozik – törvény keretei között – a fõosztályvezetõ ügyész, a fellebbviteli vezetõ
ügyész és a területi katonai ügyészség vezetõje kivételével:]
„a) a katonai ügyész, ügyészségi titkár, ügyészségi
ügyintézõ szakági és szakterületi beosztásának megváltoztatása,”

11. §
Az SZMSZ 75. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt értekezleten a 72. §
(2) bekezdésében és a 73. § (1) bekezdésében említettek, a
fellebbviteli fõügyészek és a fellebbviteli vezetõ ügyész, a
fõügyészek, a területi katonai ügyészségeket vezetõ ügyészek, az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek vezetõi, a Magyar Ügyészképzõ Központ igazgatója, valamint a legfõbb ügyész által külön meghívottak
vesznek részt.”

(2) Az Ut. 13. §-ának (3) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi a)–e) pont
jelölése b)–f) pontra változik:
[A munkáltatói jogkör gyakorlójának jogkörébe tartozik, törvény keretei között:]
„a) az ügyész, ügyészségi titkár, ügyészségi ügyintézõ
szakági és szakterületi beosztásának megváltoztatása,”
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Az Ut. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) A gépkocsivezetõk munkaköre – a törvényben elõírt feltételek fennállása esetén – készenléti jellegû.
(2) Készenléti jellegû munkakörben – megállapodás
esetén – a munkaidõ napi kilenc óra, a Legfõbb Ügyészségen napi tíz óra.
(3) A készenléti jellegû munkakörben foglalkoztatott
gépkocsivezetõk esetében a munkaidõnek négy hónap átlagában kell a teljes munkaidõnek megfelelnie, továbbá a
napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés között
legalább 10 óra pihenõidõt kell biztosítani.
(4) A gépkocsivezetõk részére a munkaidõ-beosztást
legalább három nappal korábban, legalább három napra
kell közölni.”

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.
Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

14/2005. (ÜK. 9.) LÜ
utasítás
a Magyar Ügyészképzõ Központról
[A 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítással módosított
és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] 1

7. szám
2. §

A MÜK
a) közremûködik az ügyészségi fogalmazók képzésében
és a jogi szakvizsgára való felkészítésében,
b) irányítja az ügyészi hivatásra felkészítõ képzést,
c) szakmai-módszertani továbbképzést tart az oktatásban közremûködõ ügyészek (elõadók, tanulmányi ügyészek, instruktorok) számára,
d) oktatási segédleteket tesz közzé, tudományos publikációkat jelentet meg.

3. §
(1) A MÜK vezetõi feladatait a Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya továbbképzési osztályának osztályvezetõ ügyésze látja el.
(2) A továbbképzési osztályt vezetõ ügyész, mint a MÜK
igazgatója felelõs a képzési programok szervezéséért és
végrehajtásáért, koordinálja a képzés szakmai követelményrendszerének kidolgozását, a képzéshez szükséges segédanyagok elkészítését, erre kiváló elméleti felkészültséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezõ ügyészségi alkalmazottak mellett külsõ szakembereket is felkérhet.
(3) A MÜK éves oktatási programjainak tervezése a
Legfõbb Ügyészség központi személyügyi és továbbképzési
tervében történik, a programok költségvetése része a továbbképzés költségvetésének.
(4) A MÜK igazgatóját a legfõbb ügyész által jóváhagyott képzési terv végrehajtása során – a (2) bekezdésben
foglalt feladatkörben – kötelezettségvállalási és szakmai
igazolási jog illeti meg.

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

4. §

1. §

(1) A MÜK szakmai irányító, stratégiaalkotó testülete a
Képzési Tanács (a továbbiakban: Tanács).

Az ügyészi szervezet képzési rendszerének korszerûsítése és hatékonyabbá tétele, illetve az ügyészségi fogalmazók és az ügyészségi titkárok ügyészi hivatásra való magas
színvonalú felkészítése érdekében a Legfõbb Ügyészség
személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya keretében Magyar Ügyészképzõ Központ (a továbbiakban:
MÜK) mûködik.

1
A 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítással módosított rendelkezések dõlt betûvel.

(2) A Tanács feladata
a) a képzés szakmai-oktatási koncepciójának, illetve a
képzési terveknek és programoknak a kidolgozása,
b) a MÜK tevékenységének figyelemmel kísérése és javaslatok tétele a képzés tartalmi és módszertani fejlesztésére.
(3) A Tanács elnöke a legfõbb ügyész. A tanács tagjai a
legfõbb ügyész helyettesek és a legfõbb ügyész által a Tanács munkájában közremûködésre felkért személyek.
(4) A Tanács az ügyrendjét maga határozza meg.
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8. §2

5. §
(1) Az oktatási tevékenységet az ügyészi szervezet és az
Országos Kriminológiai Intézet nagy szakmai tapasztalattal és elméleti felkészültséggel rendelkezõ vezetõi és munkatársai látják el. Az oktatásban való részvételre a MÜK
igazgatója külsõ szakembereket is felkérhet.

9. §3

10. §

(2) A MÜK az oktatásban hasznosítható szakmai és elméleti felkészültséggel rendelkezõ ügyészekrõl és más
szakterületekrõl meghívandó elõadókról oktatói testületi
névsort, adatbázist állít össze.

(2) A Központ a mûködését 2006. január 1-jén kezdi
meg.

6. §

11. §4

A MÜK az oktatást egységes tematika alapján szervezi;
amennyiben azt a képzésben részt vevõk száma indokolja,
az oktatást regionálisan is szervezheti.

12. §

(1) Ez az utasítás 2005. október 1-jén lép hatályba.

Ez az utasítás 2007. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az Ut. 8–9. §-a hatályát veszti.
7. §
(1) Az oktatás az ügyészségi alkalmazottak számára ingyenes.
(2) A nem ügyészségi alkalmazottak a képzésben való
részvételért legalább az önköltség-számítási szabályzat
alapján a Legfõbb Ügyészség gazdasági fõigazgatósága
által megállapított térítést fizetik.

2
Az eredeti 8. §-t a módosító utasítás hatályon kívül helyezte, a módosító
utasítás 8. §-a a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítást módosító rendelkezést tartalmaz.
3
Az eredeti 9. §-t a módosító utasítás hatályon kívül helyezte, a módosító
utasítás 9. §-a és a módosító utasítás 10. §-a a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítást
módosító rendelkezést tartalmaz.
4
A 11. § a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítást módosító rendelkezést tartalmaz.

SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
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Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

7. szám

Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik
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A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Vígh Andrea szegedi városi ügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Csongrád Megyei,
dr. Dani Zsuzsanna budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ ügyészt – határozott idõre – a Baranya Megyei,
dr. Imre Katalin székesfehérvári városi ügyészségi
ügyészt a Fejér Megyei,
dr. Szabó Zsolt János szentendrei városi ügyészségi
ügyészt,
dr. Bródi Béla Árpád, dr. Kalla Judit, dr. Czencz Zoltán
budakörnyéki ügyészségi ügyészeket a Pest Megyei,
dr. Horváth Katalin paksi városi ügyészségi ügyészt a
Tolna Megyei Fõügyészségre
fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Fehér Dávid nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazót a Mosonmagyaróvári Városi Ügyészséghez;
dr. Horváth Gábor pestvidéki nyomozó ügyészségi vezetõ-helyettes ügyészt – vezetõi tisztségérõl lemondását
tudomásul véve – szolgálati helyén ügyészi munkakörbe;
a Veszprém megyei fõügyész áthelyezte
dr. Pados Zita ajkai városi ügyészségi ügyészt a Veszprémi Városi Ügyészséghez.

dr. Garam Judit a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészségen szolgálatot teljesítõ legfõbb ügyészségi ügyésznek
2007. július 22. napjával,
dr. Nyiri Sándor címzetes fõügyészségi ügyész, budapesti XIV. és XVI. kerületi vezetõ ügyésznek 2008. március 15. napjával,
dr. Imrei János pécsi nyomozó ügyészségi ügyésznek
2007. október 31. napjával,
Egri Lászlóné dr. budakörnyéki ügyészségi ügyésznek
2007. augusztus 31. napjával,
Adorján György, dr. Dévényi Róbert György, Prokopp
Ferenc budapesti nyomozó ügyészségi nyomozóknak
2007. június 30. napjával,
Kiss Géza tanácsos, legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek 2008. április 2. napjával.

Igazolványok érvénytelenítése
Bognár Miklósné dr. fõvárosi fõügyészségi ügyész eltulajdonított 010315,
dr. Maros Eszter veszprémi városi ügyészségi ügyész
elveszített 011579,
dr. Aleku Mónika budapesti IX. kerületi ügyészségi fogalmazó eltulajdonított 050437,
Kiss Tamás István Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
tisztviselõ eltulajdonított 100917, valamint
Szabó Nikolett gyõri fellebbviteli fõügyészségi írnok elveszített 101162 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási
fõosztálya érvénytelenítette.

KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére
A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Szolnoki Nyomozó Ügyészségre vezetõ-helyettes
ügyészi,

– a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi és
– a Zalaegerszegi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Szolnoki Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt
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járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További
feltétel, hogy a pályázó nyomozó ügyészségi gyakorlattal
rendelkezzen.
A Miskolci és a Zalaegerszegi Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi álláshelyeire benyújtott pályázatok
elbírálásakor az ügyészségi titkári gyakorlat elõnyt jelent.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
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 nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájá-
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rulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes
adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat
esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok 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 szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Szolnoki Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi álláshelye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Fõügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) 2007.
augusztus 10-én 13 óráig,
– a Miskolci Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre
(3524 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5–7.) 2007. szeptember 10-én
15 óráig és
– a Zalaegerszegi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye
esetében a Zala Megyei Fõügyészségre (8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.) 2007. augusztus 13-án 15 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.
A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.
A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.
Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.
Ára: 3024 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 megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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