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7. szám

HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
4/2008. BJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Büntetõ Jogegységi Tanácsa Budapesten, a 2008. év június 23.
napján tartott nem nyilvános ülésen a legfõbb ügyész indítványa alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot:
A közérdekû munka végrehajtása során a terheltnek a
pártfogó felügyelõ által a munkahely kijelölése elõtt tartott
meghallgatása a büntetés végrehajtásának az elévülését
félbeszakítja.

INDOKOLÁS
A legfõbb ügyész a Be. 439.§-a (1) bekezdése a) pontjának második fordulatára hivatkozva az egységes ítélkezési
gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.
Az indítvány szerint eltérõ gyakorlat alakult ki abban a
kérdésben, hogy a közérdekû munka végrehajtása során a
terheltnek a pártfogó felügyelõ által a munkahely kijelölése elõtt tartott meghallgatása a büntetés végrehajtásának az
elévülését félbeszakítja-e. Az indítvány a gyakorlat megosztottságának alátámasztására a következõ bírósági határozatokra hivatkozott.
1. A Veszprémi Városi Bíróság 6.B.753/1999/14. számú, 2002. február 7. napján jogerõre emelkedett ítéletével
a terheltet 4 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt 25 napi közérdekû munka büntetésre ítélte. Ezt követõen a büntetés-végrehajtási bíró pártfogói felügyelõi vélemény beszerzését rendelte el, a munkahely kijelölése érdekében. A
Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálata 2004. április 16. napján az elítéltet meghallgatta és errõl jegyzõkönyvet készített. A munkáltató a terhelt foglalkoztatását rossz egészségi állapota, illetve elhanyagolt külseje miatt nem vállalta, ezért a városi bíróság a
6.B.753/1999/29. számú, 2006. július 25. napján hozott
végzésével megállapította a közérdekû munka büntetés
végrehajthatóságának elévülését.
Az ügyész fellebbezésére eljáró Veszprém Megyei Bíróság a 2.Bkf.829/2006/2. számú, 2006. szeptember 11.
napján meghozott végzésével az elsõfokú határozatot
megváltoztatta, és a büntetés végrehajthatósága elévülésé-

nek megállapítását mellõzte. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi 11. tvr. 3. §-a alapján a pártfogó
felügyelõ hatósági jogkörben eljárva, a büntetés végrehajtása érdekében érdemi intézkedést foganatosított, amikor
– a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra, illetve egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 63. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelõen – az elítéltet meghallgatta. Ennek elmaradása esetén ugyanis, a büntetés-végrehajtási bírónak nincs módja és törvényes lehetõsége a közérdekû munka büntetés végrehajtása helyének
kijelölésére. Ezért a Btk. 68. §-a (4) bekezdésének helyes
értelmezése szerint a pártfogó felügyelõ érdemi intézkedése a közérdekû munka büntetés végrehajtását félbeszakította.
2. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a
4.B.III.844/2003/2. számú, 2003. június 18. napján jogerõre emelkedett ítéletével a terheltet lopás vétsége miatt
20 nap közérdekû munka büntetéssel sújtotta. Az ügydöntõ határozat kézbesítését követõen a Veszprém Megyei
Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja megkereste az
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálat
Megyei Hivatalát, hogy a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
63. §-ának (2) bekezdése alapján tegyen javaslatot a közérdekû munka büntetés végrehajtása helyére. A pártfogó az
ismert lakcímeirõl sikertelenül idézte a terheltet, ezért a
Veszprém Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja a Bv.98/2003/6. számú, 2004. május 26. napján hozott
végzésével, a végrehajtási eljárást felfüggesztette, és a terhelttel szemben elfogatóparancsot bocsátott ki.
A Veszprémi Városi Bíróság a B.1154/2004/5. számú,
2006. október 5-én, egy másik ügyben hozott végzésével
elrendelte az elfogott terhelt elõzetes letartóztatását, akit a
pártfogó felügyelõ 2006. november 15. napján hallgatott
meg a közérdekû munka büntetés végrehajtása helyének
kijelölése érdekében. Tekintettel arra, hogy a fogva tartás
folyamatos volt, munkahely kijelölésére és a büntetés letöltésére nem került sor.
A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
4.B.II.844/2003/6. számú, 2007. június 27-én hozott, és
július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével megállapította, hogy a közérdekû munka büntetés végrehajthatósága elévült. Döntését azzal indokolta, hogy az elfogatóparancs kibocsátásától, tehát a büntetés végrehajtása iránt
tett utolsó érdemi intézkedéstõl eltelt, a Btk. 67. §-ának
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott három év.
A jogegységi indítvány szerint az a bírói gyakorlat a helyes, amely szerint a közérdekû munka végrehajtása során
a terheltnek a pártfogó felügyelõ által a munkahely kijelölése elõtt tartott meghallgatása a büntetés végrehajtásának
az elévülését félbeszakítja.

7. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

A jogegységi tanács a kérdés eldöntésekor a következõkre volt figyelemmel.
A Btk. 67. §-a (1) bekezdése e) pontjának rendelkezése
szerint a közérdekû munka végrehajthatósága három év elteltével elévül. A Btk. 68. §-ának (4) bekezdése azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az elévülést félbeszakítja az
elítélt ellen a büntetés végrehajtása végett tett intézkedés.
A büntetõjogi elmélet és a töretlenül érvényesülõ bírói
gyakorlat szerint nem érinti az elévülést a hatóság kizárólag ügyviteli jellegû intézkedése, ilyen hatás csupán a hatóság érdemi intézkedéséhez fûzõdik.
Eldöntendõ kérdés volt tehát, hogy a pártfogói meghallgatás hatósági érdemi intézkedésnek minõsül-e.
A jogegységi tanács álláspontja szerint igen, a következõ megfontolás alapján.
A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:
Bv. tvr.) 3. §-a szerint a büntetések, és intézkedések végrehajtását a bíróság rendeli el. A végrehajtás többek között a
bíróság, és más szervek, így a Központi Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. Az Igazságügyi Hivatalról szóló, 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (1) bekezdése alapján a Kormány pártfogó felügyelõi szolgálatként a Hivatal Pártfogó
Felügyelõi Szolgálatát jelöli ki. Az R. 6. § (2) bekezdésének d) pontja szerint a pártfogó felügyelõi szolgálat látja el
– egyebek mellett – a közérdekû munka büntetés végrehajtása szervezését, és ellenõrzését is. A pártfogó felügyelõi
tevékenységrõl hasonló szabályozást tartalmazott az Igazságügyi Hivatalról szóló, korábban hatályos 144/2005.
(VII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése is.
A közérdekû munka büntetés végrehajtásáról rendelkezõ büntetés-végrehajtási bíró – a Bv. tvr. 60. §-ának
(1) bekezdése alapján – a munkahely kijelölése elõtt pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését rendeli el. A munkahely kijelölésénél ugyanis figyelembe kell vennie az elítélt
egészségi állapotát, szakképzettségét, a munkára való alkalmasságát, és az elkövetett bûncselekmény jellegét.
A vélemény elkészítésére – a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes
igazságügy miniszteri rendeletek módosításáról szóló,
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 2. §-a alapján – a terhelt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát rendeli ki, a véleményt pedig a megyei hivatal igazgatója által kijelölt pártfogó felügyelõ készíti el.
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A pártfogó felügyelõ – a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 63. §-a (2) és (4) bekezdése értelmében – a véleményhez csatolja a büntetés végrehajtására kiválasztott munkahely nyilatkozatáról szóló feljegyzést, valamint a terhelt
meghallgatásáról készített jegyzõkönyvet.
A jegyzõkönyv elkészítése során, figyelemmel a
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésére
nem mellõzheti a terhelt – tartózkodási helye, munkahelye, egészségi állapota, és szakképzettsége megállapítását
is szolgáló – meghallgatását.
Az elõzõekben írtakból az következik, hogy a pártfogó
felügyelõ, mint igazságügyi alkalmazott jogviszonyban álló személy a közérdekû munka végrehajtásának elõkészítése, tehát szervezése során jogszabályi felhatalmazás
alapján hatósági tevékenységet végez. Az általa, a közérdekû munka büntetés végrehajtása helyének kijelölését
megelõzõ, kötelezõen végzett meghallgatás, alapvetõ tartalmi elemeiben teremti meg a büntetés-végrehajtási bíró
megalapozott döntésének feltételeit. Ily módon a büntetés
végrehajtásának elõbbre vitelét szolgálja, mivel elmaradása esetén a bíróság jogerõs határozatával kiszabott joghátrány végrehajtásának foganatba vételére nem kerülhet sor.
Következésképpen olyan hatósági intézkedésnek minõsül,
amely a közérdekû munka büntetés végrehajthatóságának
elévülését félbeszakítja.
A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács jogegységi indítványnak helyt adott, és a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. Döntését a Bszi. 32. §-ának
(4) bekezdése és a Be. 445. §-ának (2) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2008. június 23.
Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Katona Sándor s. k.,

Dr. Akácz József s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Demeter Ferencné s. k.,

Dr. Mészár Róza s. k.,

bíró

bíró
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Hagymási Kornélia szolnoki,
dr. Kovács Edit veszprémi,
dr. Lánczi Rajmund János szolnoki,
dr. Pál Andrea jászberényi,
dr. Pintér István szegedi,
dr. Rácz Viktória Anikó ajkai,
dr. Stoller Katalin, dr. Végvári Zsuzsanna tatabányai
városi ügyészségi titkárokat
szolgálati helyükön ügyésznek;
Balmazné dr. Rácz Zsanett debreceni,
dr. Benedek Tibor kunszentmártoni,
dr. Csordás Hedvig Ágnes ajkai városi ügyészségi fogalmazókat
szolgálati helyükön,
dr. Éhn Dávid budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Fürj Katalin hajdúböszörményi,
dr. Füzesséry Anita veszprémi,
dr. Gyõri Adrienn Judit váci városi ügyészségi fogalmazókat
szolgálati helyükön,
dr. Kertész Ágnes budapesti VIII. kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Kiss Norbert Nándor székesfehérvári,
dr. Koncsek Veronika Vanda szolnoki városi ügyészségi fogalmazókat,
dr. Kondorosi András budakörnyéki ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyükön,
dr. Nagy Katalin budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi
ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Ormándi Zita veszprémi,
dr. Szûcsné dr. Katona Lívia debreceni városi ügyészségi fogalmazókat
szolgálati helyükön titkárnak.

Krámerné dr. Buskó Tímea debreceni városi ügyészségi
fogalmazót áthelyezte a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte titkárnak.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Misi Mária budapesti XIV. és XVI. kerületi vezetõ-helyettes ügyészt,
dr. Vaszlavik Gabriella Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
fõügyészségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Nyomozás
Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztályára legfõbb
ügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Horváth Orsolya gyõri városi ügyészségi ügyészt a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre,
Kerekesné dr. Zentai Adrienne szekszárdi városi
ügyészségi ügyészt a Tolna Megyei Fõügyészségre
fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
Lisznyainé dr. Maroda Mónika Tímea nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazót a Debreceni Városi Ügyészséghez.
A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte
dr. Soós Mihály kiskõrösi városi ügyészségi ügyészt a
Kecskeméti Városi Ügyészséghez;

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész áthelyezte
dr. Panyi Zsuzsanna tiszaújvárosi városi ügyészségi titkárt a Miskolci Városi Ügyészséghez,
dr. Rózsa Judit encsi városi ügyészségi fogalmazót a
Szerencsi Városi Ügyészséghez;

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte
Áthelyezések, kinevezések

Schwarczné dr. Gulyás Márta szolnoki nyomozó
ügyészségi titkárt a Szolnoki Városi Ügyészséghez;

A legfõbb ügyész
a Komárom-Esztergom megyei fõügyész áthelyezte
dr. Zólyomi Gábor balassagyarmati városi ügyészségi
titkárt áthelyezte a Pásztói Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte ügyésznek;

dr. Sztányi Róbert tatabányai városi ügyészségi ügyészt
a Tatai Városi Ügyészséghez.
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Kinevezések módosítása

A legfõbb ügyész
dr. Dékány Éva budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyész kinevezését akként módosította, hogy beosztotta
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba;
dr. Dani Zsuzsanna Baranya megyei fõügyészségi
ügyész kinevezését akként módosította, hogy határozatlan
idõre helyezte át a Baranya Megyei Fõügyészségre.
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dr. Varga Zsolt a Debreceni Nyomozó Ügyészségen
szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek 2008. június
2. napjával,
dr. Hódi Katalin budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyésznek 2008. június 30. napjával,
dr. Cserháti Anita budakörnyéki ügyészségi titkárnak
2008. június 30. napjával.

Halálozások
Kirendelés
A legfõbb ügyész kirendelte
dr. Garamvölgyi Balázs Csongrád megyei fõügyészségi
ügyészt az Eurojust magyar szekciójához nemzeti szakértõi munkakörbe.

Dr. Juhász Géza ny. Veszprém megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyész életének 75. évében 2008. június 24.
napján elhunyt.
dr. Szõke Károly ny. Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi ügyész életének 86. évében 2008. június 16.
napján elhunyt.
Az ügyészi szervezet mindkettõjüket saját halottjaként
temettette el.

Szolgálati viszony megszûnések
Igazolvány érvénytelenítése
Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt
dr. Benke Judit Adél a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõvárosi fõügyészségi ügyésznek 2008. december 20. napjával,

Dr. Mészáros Mária veszprémi városi ügyészségi vezetõ ügyész 012011 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási
fõosztálya érvénytelenítette.

KÖZLEMÉNYEK
Felhívás
szakmai tudományos tanácskozáson való
részvételre
A Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és
igazgatási fõosztálya fiatal ügyészségi szakemberek részvételével szakmai tudományos tanácskozást szervez.
A konferencia idõpontja: 2008. november 6–7.
A konferencia helyszíne: a Legfõbb Ügyészség Balatonlellei Oktatási Központja és a Zala és Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Üdülõ.

A konferencia szekciói:
I. A nyomozás felügyelet és a vádelõkészítés idõszerû
kérdései
A vádirat benyújtása elõtti ügyészi tevékenység, ideértve a katonákkal és a fiatalkorúakkal szemben folytatott eljárásokat is.
II. A büntetõbíróság elõtti tevékenység aktuális kérdései
A vádirat benyújtása utáni ügyészi tevékenység, beleértve a katonákkal és a fiatalkorúakkal szemben folytatott eljárásokat is.
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III. A büntetés-végrehajtás európai uniós reformjának
kérdései és az ügyészi tapasztalatok az egyes szankciók,
eljárásjogi kényszerintézkedések érvényesülésérõl
A büntetés-végrehajtás kérdései, ideértve a fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetés-végrehajtási eljárásokat is.

A konferencia legjobb, a szekció vezetõség által javasolt elõadásainak tudományos igénnyel készített írásbeli
anyaga az Ügyészek Lapja különszámában megjelenik.

IV. A magánjogi és a törvényességi felügyeleti ügyészi
tevékenység idõszerû kérdései

A rendezvényen kizárólag azok vehetnek részt, akik
2008. szeptember 5-ig a Legfõbb Ügyészség személyügyi,
továbbképzési és igazgatási fõosztályára [1055 Budapest,
Markó utca 16.; telefon: (1) 354-5653, fax: (1) 302-4213;
e-mail: tko.szemtovig@mku.hu] a jelentkezési lapot beküldik.

V. Bûnügyi együttmûködés – Mutual assistance in criminal matters
A témához kapcsolódó elõadások angol nyelven.

Résztvevõk fiatal ügyészségi szakemberek (ügyészek,
ügyészségi titkárok, ügyészségi nyomozók, fogalmazók)
lehetnek. A szállás és ellátás ingyenes.

A jelentkezési lap az intranetrõl is letölthetõ.

VI. Bûnügyi együttmûködés Justizielle zusammenarbeit in Strafsachen
A témához kapcsolódó elõadások német nyelven.

A jelentkezések alapján a szervezõk választják ki és
hívják meg a résztvevõket.

A konferencia célja, hogy a résztvevõk a kétnapos rendezvényen tapasztalataikat és munkájuk eredményeit széles körben megismertessék, véleményt cseréljenek.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

J e l e n t k e z é s i

l a p

Név: ....................................................................................................................................................................................
Szolgálati hely: ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Beosztás: ............................................................................................................................................................................
Választott szekció: …………………
Elõadás címe (az V. szekció esetén angolul is, a VI. szekció esetén németül is kitöltendõ):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az elõadás rövid tartalmi összefoglalása, vázlata (az V. szekció esetén angolul is, a VI. szekció esetén németül is kitöltendõ): ................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul veszem. A szekció vezetõség erre irányuló javaslata esetén elhangzott elõadásom írásbeli anyagát rendelkezésre bocsátom elektronikus formában. Elõadásommal és kétnapos aktív közremûködésemmel hozzájárulok a program eredményességéhez.
…………………, 2008. …………..hó … nap
………………………………
aláírás
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ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY
Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

1. 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 Legfõbb Ügyészség Kabinetirodájába osztályvezetõ
ügyészi,
– a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztályára legfõbb ügyészségi ügyészi,
– a Csongrád Megyei Fõügyészségre büntetõjogi csoportvezetõ ügyészi és
– a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Legfõbb Ügyészség Kabinetirodájának osztályvezetõ
ügyészi álláshelyére határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kinevezés további feltétele, hogy a
jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez és
legalább ötéves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.
A Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Fõosztályának legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben
részesül az a jelölt, aki angol nyelvtudással bír.
A Csongrád Megyei Fõügyészség büntetõjogi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére határozatlan idõre kinevezett
ügyészek pályázhatnak. A pályázat elbírálásakor a büntetõjogi szakági gyakorlat elõnyt jelent.
A Miskolci Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül az, aki
büntetõjogi szakmai gyakorlattal bír.
A meghirdetett állásokat azok a pályázók nyerhetik el,
akik a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor megfelelnek.
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.
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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 ügyész pályázónak egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem szegte meg.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 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,
illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés feltételeinek nem felel meg.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség Kabinetirodájának osztályvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára
(1055 Budapest, Markó u. 16.) 2008. augusztus 11-én
13 óráig,
– a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztályának ügyészi álláshelye esetében
a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.)
2008. szeptember 11-én 13 óráig,
– a Csongrád Megyei Fõügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Csongrád Megyei Fõügyészségre
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(6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 2008. augusztus 11-én
13 óráig és
– a Miskolci Városi Ügyészség ügyészi álláshelye
esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5–7.) 2008. szeptember 10-én 13 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

2. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze – az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) bekezdése alapján –
pályázatot hirdet
– a Budapesti Katonai Ügyészségre kettõ büntetõjogi
szakterületi ügyészi állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-a állapítja meg. A kinevezés különös feltétele
a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság.
A meghirdetett állásokat azok a pályázók nyerhetik el,
akik a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor megfelelnek.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK.
4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget tenni.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal
– az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl 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, melyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás tel-
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jes 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.
Az ügyészségi alkalmazottak a személyi nyilvántartásban meglévõ adatokra és okiratokra hivatkozhatnak.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázatához mellékelni
kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását,
melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén
visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során
való felhasználásához.
A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyészi Tanácsa, valamint a Budapesti Katonai Ügyészség vezetése véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatokat a Katonai Fõügyészség személyügyi és
információs önálló osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)
lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.
A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ egy hónapon belül írásban értesítjük.
Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Katonai Fõügyészség
Személyügyi és Információs
Önálló Osztály

Pályázati felhívás
a Legfõbb Ügyészség Ellenõrzési Önálló Osztálya
osztályvezetõi álláshelyének betöltésére
A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése és a 85. §-a alapján
pályázatot hirdet
– a Legfõbb Ügyészség Ellenõrzési Önálló Osztálya
osztályvezetõi álláshelyének betöltésére.
A vezetõ állású tisztviselõ, osztályvezetõ kinevezésének feltételeit az Üsztv. 82. §-ának (1) és (3) bekezdése valamint az 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 5. §-a b) pontjának
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ba) alpontja állapítja meg, melyek többek között a következõk: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Az álláshelyre való kinevezés feltétele, hogy a jelölt felsõfokú szakirányú iskolai végzettséggel, vagy más felsõfokú iskolai végzettséggel és szakirányú felsõfokú szakképesítéssel, valamint legalább ötéves pénzügyi-számviteli
területen szerzett költségvetési gyakorlattal vagy/és belsõ
ellenõri gyakorlattal rendelkezzen.
A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 84/A. §-a
(1) bekezdésének c) pontja alapján az osztályvezetõi álláshelyre való kinevezés további feltétele, hogy a pályázó,
pályázatának elfogadása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tegyen.
A pályázatok elbírálásakor a vezetõi tapasztalat elõnyt
jelent.
Az ügyészségi tisztviselõ az Üsztv. 87. §-ának (2) bekezdése értelmében pártban tisztséget nem viselhet, párt
nevében vagy érdekében – az országgyûlési, az európai
parlamenti, illetõleg az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételét kivéve – közszereplést nem vállalhat.
Az ügyészségi tisztviselõ járandóságára az Üsztv.
90/A–90/B. §-ainak, a 90/G. §-a (1) és (2) bekezdésének,
valamint a 90/H. §-a (1) és (3) bekezdésének rendelkezései
vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
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képesítési és az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat a Legfõbb Ügyészség Alkalmazotti Tanácsa véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak a Legfõbb Ügyészség Személyügyi,
Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2008. augusztus 15-én 13 óráig kell
beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a benyújtási
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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 megalkotásánál 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 Bíróság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes témakörök 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 elemeinek 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 döntések: 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 bemutatnak, 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 tapasztalatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság 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 (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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 oldal terjedelmû 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: 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 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 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 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. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
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 gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekintést 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 büntetõügyekben 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 igényének 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 bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, 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 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
160 000 Ft + áfa
260 000 Ft + áfa
340 000 Ft + áfa
590 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

81 000 Ft + áfa
143 000 Ft + áfa
180 000 Ft + áfa
292 500 Ft + áfa
382 500 Ft + áfa
650 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.
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