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SZEMÉLYI HÍREK
Elõléptetés

A Magyar Köztársaság elnöke

dr. Kovács Árpád vezérõrnagy, katonai fõügyész, leg-
fõbb ügyész helyettest altábornaggyá elõléptette.

Elismerések

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a
legfõbb ügyész, a Magyar Jogász Egylet, a Magyar Orszá-
gos Közjegyzõi Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a
Magyar Közigazgatási Kar, az MTA Jogtudományi Bi-
zottság elnöke

dr. Beck Károlynak a legfõbb ügyész tanácsadójának

a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász
szakmai kitüntetést,

a „Pro meritis de iuris peritia * In memorian
Francisci Deak”

díjat adományozták.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere nemzeti
ünnepünk, október 23-a alkalmából

dr. Székely György dandártábornok, budapesti katonai
fellebbviteli vezetõ ügyésznek,

dr. Bocsy Imre ezredes, gyõri katonai vezetõ ügyésznek

Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel;

dr. Mózes Zoltán ezredes, debreceni katonai vezetõ
ügyésznek,

dr. Margl Zoltán ezredes, budapesti katonai vezetõhe-
lyettes ügyésznek

Szolgálati Érdemjel arany fokozat;

dr. Horváth László õrnagy, kaposvári katonai ügyészsé-
gi ügyésznek,

dr. Kalóz László õrnagy, kaposvári katonai ügyészségi
ügyésznek

Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat;

dr. Téglás Botond fõhadnagy, szegedi katonai ügyész-
ségi ügyésznek

Szolgálati Érdemjel bronz fokozat;

Orbán Gézáné katonai fõügyészségi tisztviselõnek,
Lipták Andrásné szegedi katonai ügyészségi tisztvi-

selõnek

I. osztályú Honvédelemért kitüntetõ cím;

Déri Melinda kaposvári katonai ügyészségi írnoknak

II. osztályú Honvédelemért kitüntetõ cím;

Petróné Balogh Erika katonai fõügyészségi írnoknak

III. osztályú Honvédelemért kitüntetõ cím

elismerést adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Dávid Tamás legfõbb ügyészségi ügyészt szolgálati
helyén (Kabinetiroda) osztályvezetõ ügyésszé;

dr. Budainé dr. Varga Katalin székesfehérvári,
dr. Forintos Judit zalaegerszegi,
dr. Friedel Zsuzsanna, dr. Pecsenye Tibor, dr. Zsoldos

Csaba tatabányai,
dr. Sári Attila Alex makói,
dr. Sidló Csaba szombathelyi,
dr. Szalma László Balázs esztergomi,
dr. Szász Bertalan gyõri városi ügyészségi titkárokat

szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Bernáth Norbert szombathelyi,
dr. Guj Tamás Adrián bicskei,
dr. Szabó Krisztián Tamás balassagyarmati,
dr. Kovács Margit, dr. Kovács Péter, dr. Szabó Krisz-

tina egri,
Menyhártné dr. Erdõdi Mónika, dr. Mikola Nóra mis-

kolci,
dr. Szabó-Grósz Adrienn salgótarjáni,
Tóthné dr. Gulyás Nóra szolnoki városi ügyészségi fo-

galmazókat
szolgálati helyükön titkárrá.
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Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Zsolnai Andrea Pest megyei fõügyészségi ügyészt
áthelyezte a Nógrád Megyei Fõügyészségre, egyidejûleg
kinevezte a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat irá-
nyító fõügyész-helyettessé;

dr. Biró Viktor Zsolt orosházi városi ügyészségi titkárt
áthelyezte a Battonyai Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte ügyésszé;

dr. Kovács Emese Békés megyei fõügyészségi titkárt át-
helyezte a Gyulai Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kine-
vezte ügyésszé;

dr. Szalmásy Kálmán pécsi városi ügyészségi titkárt át-
helyezte a Siklósi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kine-
vezte ügyésszé;

dr. Lukács Dávid szikszói városi ügyészségi fogalmazót
áthelyezte a Miskolci Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte titkárrá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Hargitai Éva legfõbb ügyészségi ügyészt a Jogi
Képviseleti Önálló Osztályról – határozott idõre – a Sze-
mélyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra;

dr. Szikszay Tibor Gyula nyíregyházi városi ügyészségi
vezetõ-helyettes ügyészt a Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztályra legfõbb ügyészségi ügyészi
munkakörbe;

dr. Gaálné dr. Czesznák Hajnalka nyíregyházi városi
ügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõ-
ügyészségre,

dr. Mezõ Szabolcs Árpád budaörsi városi ügyészségi
ügyészt a Pest Megyei Fõügyészségre
fõügyészségi ügyészi munkakörbe.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. Galló Orsolya budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Szentendrei Városi Ügyészséghez.

További kinevezés-módosítás

A legfõbb ügyész

Benderné dr. Radványi Ildikó monori városi vezetõ-he-
lyettes ügyész lemondását tudomásul vette és áthelyezte a
Ráckevei Városi Ügyészséghez ügyészi munkakörbe.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt

dr. Zólyomi Csilla gyõri fellebbviteli fõügyészségi
ügyésznek 2008. október 31. napjával,

Sugár Margit fõtanácsos, budapesti nyomozó ügyész-
ségi nyomozónak 2008. december 29. napjával,

dr. Sándor Marianna szolnoki városi ügyészségi titkár-
nak 2008. október 31. napjával.

Halálozás

Dr. Borsi Zoltán ny. fõosztályvezetõ ügyész életének
80. évében 2008. október 21. napján elhunyt.

Igazolvány érvénytelenítése

Pápai Istvánné ajkai városi ügyészségi írnok elveszített
120541 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
A 2008. évi perbeszéd- és jogesetmegoldó verseny

eredménye

A 2008. évi perbeszéd- és jogesetmegoldó verseny or-
szágos döntõjén a Bíráló Bizottság döntése alapján

a perbeszédverseny titkári kategóriájában

I. helyezést ért el
(120 000 Ft)

dr. Bíró Viktor
orosházi városi ügyészségi titkár

II. helyezést ért el
(100 000 Ft)

dr. Mónok Andrea
kaposvári városi ügyészségi titkár

III. helyezést ért el
(80 000 Ft)

dr. Lõrincz Eszter
budapesti II. és III. kerületi ügyészségi titkár

a perbeszédverseny fogalmazói kategóriájában

I. helyezést ért el
(120 000 Ft)

dr. Barna Károly
budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi fogalmazó

II. helyezést ért el
(100 000 Ft)

dr. Várhomoki Ambrus
budapesti XVIII. és XIX. kerületi ügyészségi fogalmazó

III. helyezést ért el
(80 000 Ft)

dr. Tóth Zsanett
budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi fogalmazó

a jogesetmegoldó kategóriában

I. díj nem került kiadásra

Megosztott II. helyezést ért el
(100 000 Ft – 100 000 Ft)

dr. Forvith József
szolnoki városi ügyészségi fogalmazó

és
dr. Kovács Noémi

gyulai városi ügyészségi fogalmazó

Megosztott III. helyezést ért el
(80 000 Ft – 80 000 Ft)

dr. Kovács Attila
sárvári városi ügyészségi fogalmazó

és
dr. Szarka Anita

fehérgyarmati városi ügyészségi fogalmazó

a perbeszéd- és jogesetmegoldó verseny
országos döntõjén nyújtott teljesítményéért

emléklapban részesült

dr. Andréka Zoltán
budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi fogalmazó

dr. Asbóth László
szombathelyi városi ügyészségi fogalmazó

dr. Busi Andrea
miskolci városi ügyészségi fogalmazó

dr. Fafula Krisztina
debreceni városi ügyészségi titkár

dr. Harmati Judit
debreceni városi ügyészségi fogalmazó

dr. Hegedûs Károly
tatabányai városi ügyészségi fogalmazó

dr. Horváth Edit
zalaegerszegi városi ügyészségi titkár

dr. Ifi Norbert hadnagy
budapesti katonai ügyészségi titkár

dr. Koczka Beáta
miskolci városi ügyészségi fogalmazó

dr. Komáromi Zsolt
miskolci városi ügyészségi fogalmazó

dr. Kóbor Jenõ
kecskeméti városi ügyészségi fogalmazó

dr. Lõrinczy Judit
pécsi városi ügyészségi fogalmazó

dr. Megyeri Gábor
budapesti II. és III. kerületi ügyészségi fogalmazó
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dr. Nagy Andrea
salgótarjáni városi ügyészségi fogalmazó

dr. Nagy Károly
kaposvári városi ügyészségi titkár

dr. Nagy Krisztina
budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi fogalmazó

dr. Nyizsnyovszki Ákos
kazincbarcikai városi ügyészségi titkár

dr. Ormándi Zita
veszprémi városi ügyészségi titkár

dr. Ragány Zoltán
szegedi városi ügyészségi fogalmazó

dr. Sándor Lénárd
budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi fogalmazó

dr. Simon Eszter
miskolci városi ügyészségi fogalmazó

dr. Sipos Réka hadnagy
debreceni katonai ügyészségi fogalmazó

Soósné dr. Unger Hajnalka
budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi titkár

dr. Szalay László
kaposvári városi ügyészségi titkár

dr. Tátrai Tímea Erzsébet
dabasi városi ügyészségi titkár

dr. Teveli Alíz
kaposvári városi ügyészségi fogalmazó

dr. Tóth Attila
soproni városi ügyészségi fogalmazó

dr. Varkoly Balázs
barcsi városi ügyészségi fogalmazó

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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Tájékoztatás
az ügyészségi szakmai-tudományos konferenciáról

(Balatonlelle, 2008. november 6–7.)

2008. november 6–7. napján, Balatonlellén a 19. ügyészségi szakmai-tudományos konferenciát rendezte meg a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya.

A szakmai konferencia témakörei a következõk voltak:
I. A nyomozás felügyelet és a vádelõkészítés idõszerû kérdései
II. A büntetõbíróság elõtti tevékenység aktuális kérdései
III. A büntetés-végrehajtás európai uniós reformjának kérdései és az ügyészi tapasztalatok az egyes szankciók, eljá-

rásjogi kényszerintézkedések érvényesülésérõl
IV. A magánjogi és a törvényességi felügyeleti ügyészi tevékenység idõszerû kérdései
V. Bûnügyi együttmûködés – Mutual assistance in criminal matters (A témához kapcsolódó elõadások angol

nyelven.)

Minden résztvevõ elõadása szakmai igényességet tükrözött. Köszönetünket fejezzük ki a közremûködésért és a mun-
kájában további sok sikert kívánunk.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály



Appendix

A szekció elnökök értékelése alapján a következõ kollégák elõadása volt kiemelkedõ:

I/A szekció

Elnök: Dr. Gáspár Katalin legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész
Tagok: Dr. Horváth Szilárd címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Somogy megyei fõügyész

Dr. Magyar Pál címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Tolna megyei fõügyész

dr. Kopasz Zsolt vezetõ ügyész (Kecskeméti Városi Ügyészség):
A titkos adatszerzés, illetve a titkos információ gyûjtés eredményének felhasználása. Eltérõ gyakorlatok az ügyészi

jogalkalmazásban

dr. Kökényesi Attila ügyészségi titkár (Budakörnyéki Ügyészség)
Az internet útján elkövetett bûncselekmények vonatkozásában végzett házkutatás

dr. Barna Károly ügyészségi fogalmazó (Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség)
A nyomozó hatóságok által lefolytatott nyomozások idõ- és szakszerûségének biztosítására rendelkezésre álló ügyé-

szi eszközök elméletben és a gyakorlatban

dr. Horváth Edit ügyészségi titkár (Zalaegerszegi Városi Ügyészség)
A közvetítõi eljárás elsõ évének tapasztalatai Zala megyében

dr. Gut Béla Richárd ügyész (Berettyóújfalui Városi Ügyészség)
dr. Szatmári Mihály ügyész (Püspökladányi Városi Ügyészség)
Aránytalanságok a Btk-ban

dr. Ormándi Zita ügyészségi titkár (Veszprémi Városi Ügyészség)
dr. Csordás Hedvig Ágnes ügyészségi titkár (Ajkai Városi Ügyészség)
Távoltartás – beváltotta a hozzá fûzött reményeket?

dr. Nagy Péter ügyészségi fogalmazó (Székesfehérvári Városi Ügyészség)
dr. Budainé dr. Varga Katalin ügyész (Székesfehérvári Városi Ügyészség)
Az óvadék

I/B szekció

Elnök: Dr. Varga Zoltánné legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész
Tagok: Dr. Hegedûs Antal dandártábornok, címzetes katonai fellebbviteli ügyészségi ügyész,

a Budapesti Katonai Ügyészség vezetõje
Dr. Kondákor Ferenc Zala megyei fõügyész

dr. Dénes Attila ügyészségi titkár (Kaposvári Városi Ügyészség)
Elterelés a fiatalkorú elkövetõknél, különös tekintettel a magatártási szabályokra

dr. Szathmáry Zoltán ügyészségi fogalmazó (Miskolci Városi Ügyészség)
Az informatikai bûncselekmények nyomozás felügyeleti nehézségei

dr. Szalmásy Kálmán ügyész (Siklósi Városi Ügyészség)
A közvetítõi eljárások gyakorlati tapasztalatai a közlekedési büntetõjogban

dr. Csapó Gábor ügyészségi fogalmazó (Kaposvári Városi Ügyészség)
dr. Kereszthegyi Diána ügyészségi fogalmazó (Kaposvári Városi Ügyészség)
A szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése bûncselekményének nyomozási tapasztalatai
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dr. Frank Árpád fõhadnagy katonai ügyész (Debreceni Katonai Ügyészség)
HUOMENTA – avagy katonák elleni büntetõeljárás Finnországban. Hasonlóságok és különbségek a magyar szabá-

lyokhoz képest

dr. Ostyánszky Livia ügyészségi titkár (Pécsi Városi Ügyészség)
A gyermekkorú tanú nyomozási bíró elõtt történõ meghallgatása

dr. Ifi Norbert hadnagy katonai ügyészségi titkár (Budapesti Katonai Ügyészség)
Panasszal nem élek vagy mégis? Jogorvoslat a nyomozás során

dr. Kecskeméti Gyula ügyész (Pécsi Városi Ügyészség)
dr. Bitter Péter ügyész (Komlói Városi Ügyészség)
„Mi itten egyformán rettegünk" – az uzsorások elleni büntetõjogi fellépés lehetõségei és gátjai

dr. Pojnár Petra ügyész (Budaörsi Városi Ügyészség)
A folytatólagosság és az üzletszerûség megállapításának gyakorlati problémái az áruházi lopások esetében

II. szekció

Elnök: Dr. Péceli László legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész
Tagok: Dr. Váczi Pál ezredes, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség helyettes vezetõje

Dr. Fejes Péter címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Veszprém megyei fõügyész

dr. Deák Zoltán ügyészségi fogalmazó (Kecskeméti Városi Ügyészség)
A rablás rendbeliségének problémája a bírói gyakorlat (görbe) tükrében

dr. Oláh Csilla ügyész (Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség)
Hiányosságok, rozsdafoltok, életszerûtlenségek és rugalmatlanságok a Btk.-ban és a Be.-ben a jogalkalmazó szem-

szögébõl

dr. Varga Gergely ügyész (Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség)
Miért védtelen a magyar állam a szabadságharcosokkal szemben, avagy hol húzódik a véleménynyilvánítás szabadsá-

gának határa?

dr. Székely György László ügyészségi fogalmazó (Miskolci Városi Ügyészség)
A nyomozás és a tárgyalás viszonyának jellemzõi, és lehetséges megoldásai a büntetõeljárási alapelvek és rendszerek

tükrében

dr. Jakab Tamás ügyész (Szolnoki Városi Ügyészség)
A cserbenhagyás vétségének szabályozása a Magyar és a Német Btk. szerint

III. szekció

Elnök: Dr. Vókó György legfõbb ügyészségi önálló osztályvezetõ ügyész
Tagok: Dr. Nánási László címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyész

Dr. Varga-Koritár György címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Baranya megyei fõügyész

dr. Jancsák Ramóna ügyészségi fogalmazó (Tatabányai Városi Ügyészség)
Külföldi gyakorlat a szabadságvesztés büntetésüket töltõ nõk helyzetérõl

dr. Burus Renáta ügyészségi fogalmazó (Tatabányai Városi Ügyészség)
Kit és mit javít a javító? A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének egyes kérdéseirõl
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dr. Antal Szilvia kutató segédmunkatárs (Országos Kriminológiai Intézet)
dr. Tataí Lívia ügyészségi titkár (Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség)
Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés

dr. Hagymási Kornélia ügyész (Szolnoki Városi Ügyészség)
Mindörökké bezárva – avagy mennyiben van ma létjogosultsága Magyarországon a tényleges életfogytig tartó sza-

badságvesztésnek

dr. Vincze Eszter ügyészségi titkár (Kecskeméti Városi Ügyészség)
Magyarországon a helyzet változatlan? A bv. személyi állománya napjainkban

dr. Andréka Zoltán ügyészségi fogalmazó (Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség)
dr. Tóth Zsanett ügyészségi fogalmazó (Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség)
Az élet a rács mögött itthon és Európában

dr. Eperjes Krisztián fõhadnagy katonai ügyészségi ügyész (Budapesti Katonai Ügyészség)
Egy-két gondolat a Btk. tervezet szankciórendszeréhez

dr. Kovács Péter ügyészségi fogalmazó (Egri Városi Ügyészség)
A közérdekû munka és végrehajtásával kapcsolatos problémák

IV. szekció

Elnök: Dr. Pálvölgyi Ferenc fõosztályvezetõ ügyész
Tagok: Dr. Molnár Marianna legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész

Vogel Lászlóné dr. Pest megyei fõügyészhelyettes

dr. Horváthné dr. Tóth Bernadett fõügyészségi ügyész (Somogy Megyei Fõügyészség)
A személyes adatok védelme az ügyész magánjogi és közigazgatási jogi tevékenységében

dr. Tisza Tamás ügyész (Miskolci Városi Ügyészség)
Lakásmaffia-ügyek az új Polgári Törvénykönyv tervezetének tükrében

V. szekció

Elnök: Mr. Richard Jao az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének munkatársa
Tagok: Dr. Hajdu Magdolna mb. fõosztályvezetõ ügyész

Dr. Venczl László ezredes, fõosztályvezetõ-helyettes ügyész

dr. Bárd Petra tudományos munkatárs (Országos Kriminológiai Intézet)
A hozzáférhetõség elve és a DNS profilok tagállamok közötti cseréje: A bûnügyi tudományok fejlõdése avagy egy

európai panoptikum kialakulása – The principle of availabilitiy and the exchange of DNA profiles among Member
States: The development of forensic sciences or that of a European Panopticon

dr. Láris Liliána ügyészségi fogalmazó (Marcali Városi Ügyészség)
dr. Harmati Judit ügyészségi fogalmazó (Debreceni Városi Ügyészség)
dr. Mérész Tamás ügyészségi fogalmazó (Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség)
Nemzetközi bûnügyi együttmûködés az Európai Unióban – International Cooperation in Criminal Matters in the

European Union

dr. Törõ Andrea ügyészségi fogalmazó (Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség)
Az európai bizonyíték-átadási parancs szabályozása és várható hatásai. – The European Evidence Warrant – legal

regulation and anticipated effect
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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 Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztályá-
ra a Közigazgatási Jogi Osztályt is vezetõ fõosztályvezetõ
helyettes ügyészi,

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre a
2009. március 21. napján megüresedõ fõügyészi,

– a Veszprémi Városi Ügyészségre városi vezetõ-he-
lyettes ügyészi és

– a Mátészalkai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi

állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztálya
fõosztályvezetõ helyettes ügyészi álláshelyére való kine-
vezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbizton-
sági ellenõrzéséhez. További feltétel, hogy a pályázó leg-
alább ötéves közigazgatási szakterületen szerzett ügyészi
gyakorlattal és legalább hároméves ügyészségi vezetõi
tapasztalattal rendelkezzen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség fõ-
ügyészi álláshelyére olyan határozatlan idõre kinevezett
ügyészek pályázhatnak, akik legalább ötéves ügyészi gya-
korlattal és legalább hároméves ügyészségi vezetõi tapasz-
talattal rendelkeznek. A kinevezés feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.

A Veszprémi Városi Ügyészség városi vezetõ-helyettes
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További
feltétel, hogy a pályázó legalább hároméves ügyészi gya-
korlattal rendelkezzen.

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

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

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

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyil-
vántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomá-
sul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

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

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem szegte
meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés ha-
tálya alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevé-
kenységet 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 kötelezett-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget
tenni.

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

A pályázat érvénytelen, ha

– elkésett,

– kellékhiányos,

– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek
(a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak

– a Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztályá-
nak Közigazgatási Jogi Osztályt is vezetõ fõosztályvezetõ
helyettes ügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyész-
ség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosz-
tályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2008. december
15-én 13 óráig,
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– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség fõ-
ügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Sze-
mélyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára
(1055 Budapest, Markó u. 16.) 2008. december 22-én
13 óráig,

– a Veszprémi Városi Ügyészség városi vezetõ-helyet-
tes ügyészi álláshelye esetében a Veszprém Megyei Fõ-
ügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) 2008.
december 15-én 13 óráig és

– a Mátészalkai Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelye esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.)
2008. december 10-én 13 óráig

kell beérkezniük.

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

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

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a 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.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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 (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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3780 Ft áfával, egy példány ára: 735 Ft áfával.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
08.3483 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.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 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
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 fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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