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JOGSZABÁLYOK
2009. évi CIX.
törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról
(Kivonatos közlés)
Az ügyészségi szolgálati viszonyról
és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény módosítása
8. §
(1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 50/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50/A. § (1) Az ügyész cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és
e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint
az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. A legfõbb ügyész utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások
választható mértékét magasabban is meghatározhatja.
(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévõ ügyész, valamint az ügyész azon idõtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre
nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama meghaladja a harminc napot.
(3) Az ügyész írásban vagy elektronikus úton a tárgyév
január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás
összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követõen csak akkor módosítható, ha azt a legfõbb
ügyész utasításban lehetõvé teszi. A legfõbb ügyész utasításban elõírhatja, hogy az ügyész helyi utazására szolgáló
bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell
megtenni.
(4) Az ügyészt megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét
a legfõbb ügyész határozza meg, az azonban nem lehet ala-

csonyabb a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény ötven
százalékánál, és nem lehet magasabb a legalacsonyabb
ügyészi alapilletmény háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha
az ügyész szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szûnik
meg, az idõarányos részt meghaladó mértékben igénybe
vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni elsõ
munkanapon, illetve a jogviszony megszûnésekor vissza
kell fizetni, illetve – az ügyész választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetõvé teszi – vissza kell adni
(a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony az ügyész
halála miatt szûnik meg.
(6) Ha az ügyészt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan jogosult. Ha az ügyész a korábbi munkáltatónál az idõarányos
részt meghaladó értékû cafetéria-juttatást vett igénybe,
visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az idõarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál
igénybe vehetõ cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új
munkáltatónál igénybe vehetõ juttatás mértékéig – csökkenteni kell.”
(2) Az Üsztv. 81/K. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81/K. § Az ügyészségi titkárra, fogalmazóra és nyomozóra az 50/A–D. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.”
(3) Az Üsztv. 90/L. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„90/L. § A tisztviselõre, az írnokra és a fizikai alkalmazottra az 50/A–D. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

Hatályba léptetõ rendelkezések
50. §
(1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.
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2009. évi CXXVI.
törvény

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kivonatos közlés)
23. §
Az ügyészségi szolgálati viszonyról
és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény módosítása
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló l994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott
ügyész írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húsz óra részmunkaidõt kikötni, ha az ügyész a
kérelem benyújtásakor a Munka Törvénykönyve 138. §-a
(5) bekezdésének a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató az ügyésznek a munkaidõ egyenlõtlen
beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban
megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidõ kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszûnését követõ
naptól,
b) ha az ügyésznek a Munka Törvénykönyve 134. §-a
(3) bekezdésének b) pontja alapján ki kell adni rendes
szabadságát, a szabadság leteltét követõ naptól hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérõ
megállapodása hiányában – a rendes szabadság kiadását a
fizetés nélküli szabadság lejártát követõ elsõ munkanapon
meg kell kezdeni. Eltérõ megállapodás esetén a rendes
szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli
szabadság igénybevételének megszûnése elõtt legalább
hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben
az ügyész köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító
gyermeke harmadik életéve betöltésének idõpontjáról, továbbá
b) ha egyenlõtlen munkaidõ-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidõ-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
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(5) A (3) bekezdés szerinti idõponttól az ügyészségi
szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve
nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében
e törvény erejénél fogva az idõarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidõ mértékével összefügg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött
részmunkaidõben a munkáltató az ügyészt
a) a kérelem szerinti idõpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követõen az ügyész munkaidejét a kérelem benyújtása elõtti mérték szerint, illetményét
az idõarányosság elvének megfelelõ alkalmazásával kell
megállapítani.
(7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a magasabb
vezetõ és a vezetõ állású ügyész, valamint a katonai
ügyész tekintetében.”

24. §
Az Üszt. 93. §-a a következõ új b) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a b)–e) pont jelölése c)–f) pontra változik:
[A tisztviselõ, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi
szolgálati viszonyára a törvénynek az ügyészek ügyészségi
szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezései közül megfelelõen alkalmazni kell a következõ rendelkezéseket is]
„b) a hivatásos és szerzõdéses katona kivételével a
44/A. §-t,”

25. §
Az Üszt. 95. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ahol jelen törvény a „nyugdíjas”, a „nyugdíjasnak
minõsül”, „öregségi nyugdíjra jogosult”, „öregségi nyugdíjra való jogosultság”, „rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül” kifejezést használja, e fogalmak
tekintetében a Munka Törvénykönyve 87/A §-át kell alkalmazni.”

Záró rendelkezések
51. §
(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

4. §

11/2009. (ÜK. 12.) LÜ

Az Ut. 40. §-át megelõzõ cím, és a 40. §-a helyébe a következõ cím és rendelkezés lép:

utasítása
az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl
és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
50/A. §-ában és 110. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
– az ügyészségi munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa
egyetértésével – a következõ utasítást adom ki:

1. §
Az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl
és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A jogszabályban kötelezõen elõ nem írt esetekben,
a jövedelemadó-mentes mértékben az ügyészségi alkalmazottak gépkocsival – közigazgatási határon kívülrõl – történõ napi munkába járásának és hétvégi hazautazásának a
költsége – kérelemre – megtéríthetõ.”

2. §
Az Ut. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 2. § (2) bekezdésében foglalt esetben a költség megtérítését]
„a) a Legfõbb Ügyészségen, továbbá a fellebbviteli fõügyész, a fõügyész és az OKRI igazgatója esetében a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály vezetõje,”

3. §
Az Ut. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utazási költségtérítés a kötelezõen elõírt esetekben és mértékig, valamint a kötelezõen elõ nem írt esetekben a jövedelemadó-mentes mértékig határozatlan idõre
állapítható meg.”

„Cafetéria-juttatás
40. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak az Üsztv.
50/A. §-a alapján cafetéria-juttatásra jogosultak.
(2) A munkaidõ háromnegyedét el nem érõ részmunkaidõben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott a munkaidejének a teljes munkaidõhöz viszonyított arányában jogosult cafetéria-juttatásra.
(3) Az ügyészségi alkalmazott által választható cafetéria-juttatások a következõk:
a) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag ügyészségi
alkalmazott javára tagdíj hozzájárulásként történõ utalás
aa) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár esetén havonta legfeljebb a minimálbér 50%-áig,
ab) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár/önsegélyezõ pénztár esetén együttvéve havonta legfeljebb a minimálbér 30%-áig,
b) a magánnyugdíj pénztártag ügyészségi alkalmazott
javára, tagdíjának kiegészítéseként a magánnyugdíj-pénztárba fizetendõ összeg,
c) az ügyészségi alkalmazottnak és közeli hozzátartozójának – több juttatótól származóan együttvéve – üdülési
csekk vagy üdülési szolgáltatás az adóévben, személyenként a minimálbér összegéig,
d) a kedvezményesen adózó részt meg nem haladó meleg étkeztetés,
e) a minimálbér 30%-át meg nem haladó iskolakezdési
támogatás,
f) kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló
bérlet, valamint
g) ingyenes vagy kedvezményes internethasználat költségének megtérítése.
(4) Az ügyészségi alkalmazott akkor kezdeményezheti
a cafetéria-juttatásra vonatkozó választásának módosítását, ha a nyilatkozata szerinti juttatást vagy szolgáltatást
neki fel nem róható, nyomós okból nem tudja igénybe
venni. A módosítást kezdeményezõ nyilatkozat az akadály
felmerülésétõl számított tizenötödik napig tehetõ meg.
A módosítás jóváhagyására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
(5) A cafetéria-juttatásokra vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazó cafetéria szabályzatot, továbbá az
ügyészségi alkalmazottat megilletõ cafetéria-juttatás éves
összegét – jogszabály keretei között – a Gazdasági Fõigazgatóság, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály elõterjesztése alapján a legfõbb ügyész az
Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának és az
ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szerveinek
egyetértésével állapítja meg.”
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az Ut. 44. §-át megelõzõ cím és az Ut. 44. §-a hatályát
veszti.
(2) Ez az utasítás 2010. január 2. napján hatályát veszti.

(1) Ez az utasítás 2010. január 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg az Ut. 3. §-a (2) bekezdésének utolsó
mondata, az Ut. 41. §-át megelõzõ cím és az Ut. 41. §-a,

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

KÖRLEVELEK
1/2009. (ÜK. 12.) LÜ h.
körlevél
a bûnügyi nyilvántartással kapcsolatos adatközlés
teljesítésével, valamint a nyilvántartás
törvényességi felügyeletének ellátásával összefüggõ
ügyészi feladatokról
A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 4. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ körlevelet adom ki:
I.
A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl,
az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus anyagok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény (alábbiakban: Tv.), valamint annak
végrehajtása tárgyában kiadott 20/2009. (VI. 19.) IRM
rendelet (a továbbiakban: R.) által az ügyészség számára
meghatározott egyes adatközlési kötelezettségek
teljesítése
1. Az ügyészség által folytatott nyomozásban az R.
3–7. §-aiban meghatározott ügyészségi adatközlési kötelezettség akkor áll fenn, ha közölték a terhelttel a Be.
179. §-ának (1) bekezdése alapján a bûncselekmény megalapozott gyanúját.
2. A Tv.-ben és az R.-ben elõírt adatközlési kötelezettség – a jogszabályok hatályba lépésének idõpontjára tekintettel – 2009. június 30. napjától kezdõdõen áll fenn. Ez
irányadó abban az esetben is, ha a nyomozás elrendelésére
a fenti idõpontot megelõzõen került sor.
3. Az R. 1. mellékletében felsorolt adatlapokon szereplõ
„Személyi azonosító”-t – a rendelkezésre álló személyi
adatokból – a nyilvántartó szerv tünteti fel hivatalból a
büntetõlapokon.
4. A Tv. 21. és 26. §-a szerint a büntetõeljárás hatálya
alatt állók, illetve a kényszerintézkedés hatálya alatt állók
nyilvántartásának célja – többek között – a büntetõeljárások gyors és hatékony lefolytatásának elõsegítése. Ezért

a Tv. 23. §-a c) pontjának ca) alpontja, valamint a 28. §-a
c) pontjának ca)–cb) alpontjainak helyes értelmezése szerint az 1. és 9. számú adatlapok 2. pontjában az ügyész három bûncselekményt (a legsúlyosabbakat, illetve legjellemzõbbeket) köteles feltüntetni, nincs szükség további
bûncselekmények feltüntetésére.
Az 1. számú adatlapot az ügyész akkor tölti ki, amikor
az elsõ gyanúsítást közli a terhelttel. Ha az ügyész késõbb
újabb bûncselekmény(ek)re nézve gyanúsítja a terheltet,
az 1. számú adatlapot ismételten nem kell kitölteni.
5. Mindazokon az adatlapokon, amelyeken az ügyész a
bûncselekményt és a határozatot hozó (eljáró) ügyészséget
köteles kódolni, az Egységes Nyomozóhatósági és
Ügyészségi Bûnügyi Statisztika rendszerben használt kódokat alkalmazza.

II.
A Tv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott
bûnügyi nyilvántartás törvényességi felügyeletének
ellátása
6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásakor, valamint
a Tv. V–VIII. fejezeteiben szabályozott adattovábbítás teljesítése elõtt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság
(a továbbiakban: BNYH) felett törvényességi felügyeleti
feladatokat ellátó büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyész
(a továbbiakban: ügyész) köteles megvizsgálni az adatlapokat abból a szempontból, hogy nem forognak-e fenn a
törvényi (Btk. 102. §, 121. §), illetve a közkegyelmi mentesítés feltételei. Az ügyész a büntetéseket és az intézkedéseket tartalmazó – neki bemutatott – adatlapokra (a továbbiakban: büntetõlap) feljegyzi a törvényi, a bíróság általi,
valamint a közkegyelmi mentesítéseket.
7. Az ügyésznek meg kell vizsgálnia az adatlapok alapján a bûntettesek nyilvántartását, így különösen
– a törvényi, bírósági és kegyelmi mentesítés;
– az összbüntetés, perújítás, felülvizsgálati, jogegységi
eljárás, valamint a törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerõs határozat;
– a büntetés felfüggesztésére vonatkozó rendelkezés
hatályon kívül helyezése;
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– a próbaidõre felfüggesztett büntetés végrehajtásának
utólagos elrendelése;
– az elévülésrõl szóló (Btk. 67-68. §) értesítés;
– az elítélt büntetés-végrehajtási adatairól szóló értesítések [Tv. 11. § (2) bekezdés, valamint a 16. § (2) bekezdés];
– a Tv. 48. §-a alapján a nyilvántartás megszüntetésének;
– a nyilvántartási anyag selejtezésének törvényességét;
valamint hogy
– az adatszolgáltatók idõben teljesítik-e adatszolgáltatási kötelezettségüket.
8. Folyamatosan vizsgálnia kell az ügyésznek a Btk.
103. §-a és a 121. §-ának(2) bekezdése alapján hozott bírósági mentesítések, valamint az elõzetes bírósági mentesítések
(Btk. 104. §, 136. §) nyilvántartásba vételét. Ha ennek során a
Be. 577. §-ának (4) bekezdése szerinti intézkedés szükségességét észleli, errõl tájékoztatja az illetékes ügyészséget.
Amennyiben azt észleli, hogy a Be. 405. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Be. 406. §-ában meghatározott valamely
okból felülvizsgálati eljárásnak, illetve a Be. 431. §-a alapján
a törvényesség érdekében jogorvoslat benyújtásának lehet
helye, errõl a megállapításait tartalmazó feljegyzéssel tájékoztatja felettesét.
9. A bírósági, kegyelmi (végrehajtási és mentesítési kegyelem), valamint közkegyelmi mentesítéseknek a büntetõlapon történõ feljegyzésérõl, illetve feltüntetésérõl a
BNYH gondoskodik. Az ügyész ennek alapján – az értesítések, illetve határozatok megtekintése után – állítja be a
mentesítés és nyilvántartás határidejét.
10. Összbüntetés, perújítás, felülvizsgálat, valamint a
törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslat eredményeként meghozott új jogerõs határozat folytán kiállított
új büntetõlap alapján a megfelelõ változásokat a BNYH
vezeti át a nyilvántartáson, amit az ügyész figyelemmel
kísér.
11. Az ügyész az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásával kapcsolatban megvizsgálja az R.
33. §-ának (2) és 34. §-ának (1) bekezdésében foglaltak
végrehajtását.
12. Az ügyész amennyiben a végrehajtás, valamint az
összbüntetésbe foglalás elmaradását észleli, továbbá az általa tapasztalt valamennyi törvénysértésrõl, jogszabállyal
ellentétes gyakorlatról feljegyzésben tájékoztatja felettesét.
13. Az ügyész éves munkaterv alapján – a szúrópróbaszerû kiválasztás módszerével – megvizsgálja a daktiloszkópiai nyilvántartást, a DNS-profil nyilvántartást, a büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartását, továbbá a
Tv. V–VIII. fejezeteiben szabályozott adattovábbítás, valamint a bûnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjérõl, továbbá a bûnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjérõl szóló 22/2009.
(VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott adatszolgáltatás
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teljesítésének törvényességét. Megállapításairól az ügyész
jelentést készít.
14. Ha az ügyész a BNYH-ban adatközlési hiányosságot, hibát észlel, annak kijavítására a hiányos, hibás adatot
közlõ szerv figyelmét felhívhatja a székhelye szerint illetékes fõügyészség büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyésze
útján szóban is.
15. Amennyiben más szakági, tehát nemcsak büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti ügyészek a
BNYH részérõl a nyilvántartással kapcsolatban hibás
adatközlést vagy egyéb mulasztást tapasztalnak, közöljék
ezt a területileg illetékes fõügyészség büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti ügyészével, aki – a hiányosságok orvoslása érdekében – felettese útján feljegyzésben tájékoztassa mindezekrõl a Legfõbb Ügyészség Büntetésvégrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályát.
16. A körlevélben foglaltakat a közzététel napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejûleg a 1/2000. (ÜK. 4.) LÜ h.
körlevelet visszavonom.
Dr. Belovics Ervin s. k.,
legfõbb ügyész helyettes

7/2009. (ÜK. 12.) fõov.
körlevél
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bûnügyi statisztikáról szóló
1/2008. (ÜK. 1.) fõov. körlevél módosításáról

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztika bevezetésérõl szóló 3/2008. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõ
körlevelet adom ki:
1. pont
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztikáról szóló 1/2008. (ÜK. 1.) fõov. körlevél 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. pont
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztikai rendszerben az adatszolgáltatást a 3301. r. sz.
összevont BT lapon, a 3302. r. sz. összevont BA lapon, a
3303. r. sz. B lapon és a 3304. r. sz. T lapon, illetve a nyomozó hatóságok által kinyomtatott és megküldött statisztikai lapokon kell teljesíteni.”
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2. pont
A mellékletben lévõ adatlapok tartalma a következõkkel egészül ki:
10/d.: ügyészségre érkezés idõpontja
10/e.: ügyészségi befejezés idõpontja
18/e.: a sértett foglalkozása
18/f.: a sértett foglalkozásával összefüggésben vált a bûncselekmény sértettjévé

(év, hó, nap)
(év, hó, nap)

igen 1., nem 2.

19/b.: a sértett bûncselekmény elkövetése helyén tartózkodásának jellege
25. rovat: „Az elkövetõi minõségre vonatkozó adatok”
25/a.: elkövetõi alakzat
25/b.: csoportos elkövetés
25/c.: bûnszövetségben elkövetés
25/d.: bûnszervezetben elkövetés
25/e.: az elkövetõ bûnszervezetben betöltött szerepe

igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.

27. rovat: „Az elkövetõ a bûncselekményt a hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazott
távoltartás hatálya alatt követte el.”

igen 1., nem 2.

33. rovat: „Az elkövetõ a bûncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben
követte el”

igen 1., nem 2.

36. rovat: „Katonai büntetõeljárás esetén az elkövetõ alakulata”
37. rovat: „A büntetlen elõéletû elkövetõ elõéletére vonatkozó adatok”
37/a.: az elkövetõ büntetlen elõéletû, de intézkedés hatálya alatt áll
37/b.: az elkövetõ a bûncselekményt intézkedés hatálya alatt követte el
37/b1.: próbára bocsátás
37/b2.: kényszergyógykezelés
37/b3.: javító intézeti nevelés
37/b4.: pártfogó felügyelet
37/c.: az elkövetõt korábban megrótták
38. rovat: „A büntetett elõéletû elkövetõ elõéletére vonatkozó adatok”
38/a.: az elkövetõ visszaesõi minõségére vonatkozó adatok
38/b.: az elkövetõ (fõ)büntetés, mellékbüntetés, intézkedés hatálya alatt áll
38/b1.: végrehajtandó szabadságvesztés
38/b2.: részben felfüggesztett szabadságvesztés
38/b3.: felfüggesztett szabadságvesztés
38/b4.: közérdekû munka
38/b5.: pénzbüntetés
38/b6.: felfüggesztett pénzbüntetés
38/b7.: lefokozás
38/b8.: szolgálati viszony megszüntetése
38/b9.: foglalkozástól eltiltás
38/b10.: jármûvezetéstõl eltiltás
38/b11.: közügyektõl eltiltás
38/b12.: kitiltás
38/b13.: kiutasítás
38/b14.: pénz mellékbüntetés
38/b15.: próbára bocsátás

igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.

igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
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38/b16.: kényszergyógykezelés
38/b17.: alkoholisták kényszergyógyítása
38/b18.: pártfogó felügyelet
38/b19.: javító intézeti nevelés
38/b20.: rendfokozatban visszavetés
38/b21.: várakozási idõ meghosszabbítása
38/c.: az elkövetõt korábban megrótták

igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.
igen 1., nem 2.

3.pont
Ezt a körlevelet 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni. A körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó napjával
visszavonom.
Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

SZEMÉLYI HÍREK
dr. Kondorosi András budakörnyéki,
dr. Miskolczi Orsolya budapesti törvényességi felügyeleti ügyészségi,
A legfõbb ügyész
dr. Szabó-Grósz Adrienn salgótarjáni városi ügyészségi
titkárokat
szolgálati helyükön ügyésszé;
Ohmné Tóth Krisztina legfõbb ügyészségi osztályvezetõnek,
Galsi Ferenc legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
dr. Bujdosó Edit Júlia dunakeszi városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén,
Ügyészségi Emlékgyûrût
dr. Ilonczai Éna budapesti VIII. kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez ügyészségi
adományozott.
titkárrá.
Elismerések

Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte

Áthelyezés, kinevezés
A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Popovics Irén címzetes fõügyészségi ügyész, budadr. Tátrai Tímea Erzsébet dabasi városi ügyészségi titpesti törvényességi felügyeleti vezetõhelyettes ügyészt, kárt a Budakörnyéki Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
szolgálati helyén vezetõ ügyésszé;
ügyésszé.
dr. Gulics Boróka Enikõ budapesti XI. és XXII. kerületi
ügyészségi titkárt budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Guj Tamás Adrián bicskei,
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A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Aleku Mónika budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez,
dr. Bertényi Imre budapesti VI. és VII.,
dr. Horváth László budapesti V. és XIII. kerületi
ügyészségi ügyészeket a Központi Nyomozó Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe,
dr. Jeney Ferenc vásárosnaményi,
dr. Kiss-Almási Zsuzsanna nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazókat a Debreceni Városi Ügyészséghez,
dr. Toronicza Gyula debreceni városi ügyészségi fogalmazót a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte
Leléné dr. Szendrényi Judit gödöllõi városi ügyészségi
ügyészt a Monori Városi Ügyészséghez.

Megbízások
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Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik
dr. Antal Lajos központi nyomozó fõügyészségi
ügyésznek 2010. május 31. napjával,
dr. Áldottné dr. Gál Mária fõvárosi fõügyészségi
ügyésznek 2010. június 30. napjával,
dr. Illés Mihály kisvárdai városi ügyészségi ügyésznek
2009. november 19. napjával.

Halálozások
Dr. Hoffer Ferenc fõügyészségi tanácsos, címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, ny. fõvárosi fõügyészségi
osztályvezetõ ügyész életének 76. évében 2009. november
20. napján,
dr. Moldvai György fõügyészségi tanácsos, ny. szolnoki
városi vezetõ ügyész életének 79. évében 2009. december
4. napján,
dr. Tamás Andorné ny. fõvárosi fõügyészségi fõelõadó
életének 85. évében 2009. november 13. napján,
dr. Kovács Sándorné ny. legfõbb ügyészségi írnok életének 77. évében 2009. november 17. napján elhunyt.
Az ügyészi szervezet mindannyiukat saját halottjaként
temettette el.

A legfõbb ügyész megbízta
Horváth Nándor legfõbb ügyészségi tisztviselõt a Költségvetési Fejezeti és Finanszírozási Osztály osztályvezetõi,
Ribai Lászlóné legfõbb ügyészségi csoportvezetõt a
Központi Gazdálkodási és Gondnoksági Osztály osztályvezetõi,
Hugyecsek Béláné legfõbb ügyészségi tisztviselõt a
Központi Gazdálkodási és Gondnoksági Osztály Gazdasági és Számviteli Csoportjának csoportvezetõi feladatai
ellátásával.

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Madej Réka budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyész elveszített 011766, valamint
Pleszel Ferencné legfõbb ügyészségi csoportvezetõ
100092 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya 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. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Veszprémi Városi Ügyészségre vezetõhelyettes
ügyészi,
– a Székesfehérvári Városi Ügyészségre büntetõjogi
szakági ügyészi,
– a Szekszárdi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,
– budapesti kerületi ügyészségre – változó szolgálati
helyre – kettõ büntetõjogi szakági ügyészi,
– a Tiszaújvárosi Városi Ügyészségre közigazgatási
jogi szakági ügyészi és
– a Központi Nyomozó Fõügyészségre három ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Veszprémi Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. Feltétel továbbá az is, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.
A Központi Nyomozó Fõügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. A pályázatok elbírálásakor a folyamatos nyomozási, nyomozás felügyeleti
gyakorlat elõnyt jelent.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkal-

massági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi
egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja
a vizsgálati költségek megelõlegezését.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa ellátott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem
áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia
kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja
pártnak és politikai tevékenységet nem folytat.
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
e) 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 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 Veszprémi Városi Ügyészség álláshelye esetében
a Veszprém Megyei Fõügyészségre (8200 Veszprém,
Brusznyai Á. u. 4.) 2010. január 15-én 13 óráig,
– a Székesfehérvári Városi Ügyészség álláshelye esetében a Fejér Megyei Fõügyészségre (8000 Székesfehérvár,
Dózsa Gy. u. 1.) 2010. január 15-én 13 óráig,
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– a Szekszárdi Városi Ügyészség álláshelye esetében
a Tolna Megyei Fõügyészségre (7100 Szekszárd, Béla
tér 3.) 2010. január 11-én 13 óráig,
– budapesti kerületi ügyészség – változó szolgálati
helyre szóló - álláshelyei esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) 2010. január
11-én 13 óráig,
– a Tiszaújvárosi Városi Ügyészség álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre
(3525 Miskolc, Palóczy László u. 1.) 2010. január 11-én
13 óráig és
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– a Központi Nyomozó Fõügyészség álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Fõügyészségre (1066 Budapest,
Zichy J. u. 14.) 2010. január 15-én 13 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti

Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiaa szállítást követõ számla kézhezvétele után, dónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten
közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan
forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de azok is,
akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy az
Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen elvi
következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat
összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az
önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak
egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az
alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos
jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák
el az alábbi címemre:
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 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. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
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 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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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). 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 fizessék 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 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny

176 400 Ft/év
32 004 Ft/év
45 612 Ft/év
45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle

47 376 Ft/év
36 288 Ft/év
54 180 Ft/év
11 088 Ft/év
14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 147 600 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

216 600 Ft
285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

492 600 Ft
837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

102 000 Ft
180 000 Ft
225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

369 000 Ft
480 000 Ft
813 000 Ft

*A felhasználók által megszokott funkciók, kibõvítve vírusvédelmi rendszerrel.
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok
hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

150 000 Ft
255 000 Ft
330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

540 000 Ft
690 000 Ft
1 185 000 Ft

9 770133 824217

09012

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

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 (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest
62., Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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 VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411, e-mail: kozlonybolt@
mhk.hu), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban
(tel.: 321-2136, fax: 321-5275).
2009. évi éves elõfizetési díj: 9324 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 4662 Ft áfával, egy példány ára: 920 Ft áfával.

HU ISSN 0133-8242
Formakészítés: SPRINT Kft.
09.3421 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

