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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

1/2009. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása

az egységes nyomozó hatósági
és ügyészségi bûnügyi statisztika bevezetésérõl szóló

3/2008. (ÜK. 1.) LÜ utasítás módosításáról

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

1. §

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztika bevezetésérõl szóló 3/2008. (ÜK. 1.) LÜ utasí-
tás 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. §

Az 1. §-ban meghatározott statisztikához szükséges
adatgyûjtés, feldolgozás, valamint adattovábbítás ügyészi

szervezeten belüli részletes szabályait a Számítástechni-
ka-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje – a Ka-
tonai Ügyek Fõosztályának vezetõjével egyetértésben –
körlevélben határozza meg.”

2. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni. Egyidejû-
leg az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztika bevezetésérõl szóló 3/2008. (ÜK. 1.) LÜ utasí-
tás 2. §-a hatályát veszti.

(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ hónap utolsó
napján hatályát veszti.

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

Az Ukrán Ügyészi Egyesület Takácsné dr. Diófási
Ágnes debreceni fellebbviteli fõügyészségi ügyésznek az
Ukrán Ügyészség megalakulásának 90. évfordulója alkal-
mából alapított díjat adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Füzesi Mónika Marianna budapesti I. és XII. kerü-
leti ügyészségi ügyészt a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi
Ügyészséghez vezetõ-helyettes ügyésszé;

Kovács Józsefné dr. Baranya megyei fõügyészségi,
dr. Miskolczi Márk budapesti I. és XII. kerületi ügyész-

ségi ügyészeket
szolgálati helyükön
csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Farkas Renáta vásárosnaményi,
dr. Káplár Norbert siklósi,
dr. Máté József ceglédi városi ügyészségi titkárokat

szolgálati helyükön
ügyésszé;

dr. Cserép Anita budapesti V. és XIII. kerületi ügyész-
ségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Kárpáti Gábort a Miskolci Városi Ügyészséghez,

dr. Köpösdi Orsolya egri városi ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyén,

dr. Nánási Vanda budapesti VIII. kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Takács Péter szekszárdi városi ügyészségi fogalma-
zót szolgálati helyén

ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Ladányi György legfõbb ügyészségi ügyészt áthe-
lyezte a Kabinetirodára, egyidejûleg kinevezte csoportve-
zetõ ügyésszé;

dr. Bencze Dénes mb. barcsi vezetõ ügyész, kaposvári
városi ügyészségi ügyészt áthelyezte a Barcsi Városi
Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé;



dr. Fekete Ágnes fõvárosi fõügyészségi ügyészt áthe-
lyezte a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséghez, egy-
idejûleg kinevezte vezetõ-helyettes ügyésszé;

dr. Béda Anikó nyírbátori városi ügyészségi titkárt áthe-
lyezte a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte ügyésszé;

dr. Kovács Katalin Piroska budapesti XI. és XXII. kerü-
leti ügyészségi titkárt áthelyezte a Budapesti Katonai
Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte katonai ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Polt-Palásthy Marianna legfõbb ügyészségi ügyészt
a Kabinetirodára;

dr. Molnárné dr. Mitúk Julianna budapesti I. és XII. ke-
rületi,

dr. Szabadi Péter budapesti XVIII. és XIX. kerületi
ügyészségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészségre;

dr. Telepóczki Csaba debreceni városi ügyészségi tit-
kárt a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre;

dr. Könczöl Rita szekszárdi városi ügyészségi ügyészt
budapesti kerületi ügyészségre.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. Jagusztin Tamás budaörsi városi ügyészségi ügyészt
a Budakörnyéki Ügyészségre.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Kupai Emõke budapesti VI. és VII. kerületi ügyész-
ségi ügyésznek 2008. december 31. napjával,

dr. Tamási Zsuzsannának a Szegedi Városi Ügyészsé-
gen szolgálatot teljesítõ címzetes fellebbviteli fõügyészsé-
gi ügyésznek 2009. március 29. napjával,

Ciráki Gyõzõné legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazott-
nak 2008. december 28. napjával,

László Györgyné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2009. június 30. napjával.

Igazolványok érvénytelenítése

Olasz Ernõné legfõbb ügyészségi tisztviselõ 100090,
Hajdú Klára debreceni katonai ügyészségi tisztviselõ

110040,
Dudás János Pest megyei fõügyészségi fizikai alkalma-

zott eltulajdonított 130140, valamint
Baka Antalné Tolna megyei fõügyészségi alkalmazott

130298 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. tör-
vény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Legfõbb Ügyészség Kabinetirodájának Sajtóirodájára
legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyészi állás betöl-
tésére.

A Legfõbb Ügyészség Kabinetirodája Sajtóirodájának
legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére ha-

tározatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. To-
vábbi feltétel, hogy a pályázó sajtószóvivõi tapasztalattal
rendelkezzen. A pályázatok elbírálásakor az idegennyelv-
ismeret elõnyt jelent.

A pályázat kellékei: a szakmai életutat bemutató önélet-
rajz, idegen nyelvbõl tett nyelvvizsga esetén a bizonyít-
vány vagy annak hiteles másolata.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés különös feltételeinek 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 Személyügyi,
Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Buda-
pest, Markó u. 16.) 2009. február 16-án 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 a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

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

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2009. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma,
ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszer-
ben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirde-
tések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
52 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 206 000

hátsó borító 257 000

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 109 000

álló (87 x 240 mm) 109 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 59 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 14 300

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 12 100

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiá-
nyában 10% technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hir-
detések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja
a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Ellenõrzési Figyelõ 4
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Tisztelt Elõfizetõk!

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

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

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 Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,

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

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészség-
ügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

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 Magyar Posta 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).
2009. évi éves elõfizetési díj: 9324 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 4662 Ft áfával, egy példány ára: 920 Ft áfával.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
09.0136 – 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-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó 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

Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél 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
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

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

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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