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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

2/2009. (ÜK. 3.) LÜ
utasítása

legfõbb ügyészi utasítások módosításáról

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

1. §

Az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítással kiadott Titokvédel-
mi Szabályzat 3. számú melléklete helyébe az utasítás
melléklete lép.

2. §

A közérdekû adatok szolgáltatásáról szóló 4/2006.
(ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) a „Szervezeti, személyzeti adatok” címû I. rész I/1.,
I/3., I/4. és I/6. pontjai tekintetében a Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya, to-
vábbá a katonai ügyészi szervezet vonatkozásában a Kato-
nai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osz-
tálya is; az I/2., I/9. és I/10. pontjai tekintetében a Legfõbb
Ügyészség Kabinetirodája;”

3. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba; egy-
idejûleg az ügyészi törvényességi felügyeletrõl szóló
13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 1. §-ának második mon-
data hatályát veszti.

(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

Melléklet a 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasításhoz

„3. számú melléklet

Államtitokkör az ügyészi szervezetben

Az ügyészi szervezetben – a Ttv. 1. számú mellékleté-
nek 1–25. pontjában foglaltakon túl – államtitokkörbe tar-
toznak (Ttv. melléklet 26–27/A. pont):

1. Az ügyészség büntetõjogi tevékenysége körében:
a) a Be. 127. §-ának (3) bekezdése és 139. §-ának

(3) bekezdése szerinti eljárásban az együttmûködõ gyanú-
sítottra vonatkozó adatok.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 90 év,

b) az ügyészségi nyomozás során végzett titkos infor-
mációgyûjtés, titkos adatszerzés tekintetében:

ba) az információgyûjtés eszközeinek, az erõk és mód-
szerek alkalmazásának eljárási szabályai.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 30 év,

bb) a konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos infor-
mációgyûjtõ, titkos adatszerzõ tevékenység során keletke-
zett és ehhez kapcsolódó minden konkrét adat a büntetõel-
járásban történõ felhasználásig, valamint azok nyilvántar-
tása, tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 90 év,

bc) az ügyészséggel együttmûködõ személy és a fedett
nyomozó kiléte, valamint a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 64. § (8) bekezdése alapján az ott megje-
lölt nyilvántartásokban fedõadatok elhelyezésének ténye
és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó ok-
irat vagy más adathordozó.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 90 év,

bd) a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
64. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B. §-a alapján
létrehozott fedõintézmények jellegével összefüggõ, vala-
mint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 90 év,

c) a büntetõeljárásban részt vevõk, valamint az eljárást
folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének
feltételeirõl és végrehajtási szabályairól szóló jogszabály
(a továbbiakban: a személyi védelemrõl szóló jogszabály)
szerint az ügyészség által kezdeményezett személyi véde-
lemben részesített személy személyazonosító adatai, vala-
mint – ha a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszol-
gáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló törvény
(a továbbiakban: tanúvédelmi törvény) szerint a program-
szerû védelmet az ügyészség kezdeményezte – a Védelmi
Programba felvett személy személyazonosító adatai, illet-
ve a védelem kezdeményezésével, illetve a tanúvédelmi
törvény végrehajtásával összefüggésben keletkezett és
nyilvántartott egyéb adatok.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 90 év.

2. Az ügyészi szervezetben:
a) az ügyész hivatali tevékenysége során a külsõ szerv

államtitkot is tartalmazó iratainak vizsgálatából származó
adatok,
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b) az ügykörében eljáró ügyész – államtitkot tartalmazó
iratokba történõ – betekintési jogosultságából származó
adatok,

c) az ügyész bíróság elõtti tevékenysége során keletke-
zett – államtitkot tartalmazó – iratokból származó adatok,

d) az államtitkot képezõ adatokra vonatkozó vagy ilyen
adatok felhasználásával készült szakértõi vizsgálatok, vé-
lemények, elemzések,

e) az államtitkot érintõ jogszabályokkal kapcsolatos ja-
vaslatok vagy más, hivatalból tett kezdeményezések, más
szervektõl és állampolgároktól érkezõ – államtitkot is tar-
talmazó – beadványok,

f) azok az összefoglaló jelentések, amelyek államti-
toknak minõsített statisztikai vagy egyéb adatokat tartal-
maznak,

g) az ügyészség fegyelmi ügyeinek olyan iratai, ame-
lyek államtitok megsértésével kapcsolatosak, és államtit-
kot tartalmaznak,

h) államtitkot tartalmazó számítástechnikai adathordo-
zók, valamint ezek feldolgozását szolgáló informatikai
rendszerek, programok és dokumentációk,

i) az Alkotmányban szabályozott minõsített idõszakra
vonatkozó és államtitkot tartalmazó jogszabálytervezetek
és ezzel kapcsolatos iratok,

j) a védelmi felkészítés és országmozgósítás Legfõbb
Ügyészség által elkészített, az ügyészségre vonatkozó
belsõ normái.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi
ideje: 30 év.”

A legfõbb ügyész
3/2009. (ÜK. 3.) LÜ

utasítása
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal

való együttmûködésrõl szóló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

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

1. §

A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal
való együttmûködésrõl szóló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasí-
tás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-a helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„2. § (1) Amennyiben az 1. § (1) bekezdésében felsorolt
jelentéstételi kötelezettség alá esõ intézkedésre alakszerû
intézkedésben (jogorvoslatot elbíráló határozat, nyomo-

zást megszüntetõ határozat, vádirat) kerül sor, a jelentésté-
teli kötelezettséget az intézkedés egy példányának meg-
küldésével, egyébként az intézkedés külön feljegyzésbe
foglalásával kell teljesíteni.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jelentésté-
teli kötelezettséget a jogerõs bírósági határozat egy példá-
nyának megküldésével kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatáro-
zott iratokból a Törvény 4/C. § (2) bekezdésében megjelölt
adatok (az elkövetés módszere, eszköze, ideértve a bûn-
cselekménnyel szerzett javakra, azok legalizálására szol-
gáló vállalkozásra vagy egyéb módszerre vonatkozó meg-
állapításokat) nem állapíthatók meg, ezeket feljegyzésben
kell rögzíteni és a feljegyzést csatolni kell a megküldendõ
iratokhoz.

(4) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jelentéseket a
Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és In-
formációs Fõosztályának (a továbbiakban: fõosztály) kell
megküldeni.

(5) Amennyiben a megküldendõ iratok elektronikus for-
mában is rendelkezésre állnak, azokat elektronikus úton,
az ügyészség belsõ információs hálózatán erre a célra ki-
alakított felületen keresztül kell továbbítani a fõosztály-
nak.

(6) A kizárólag papír alapon rendelkezésre álló iratokat
a helyi ügyészségek szolgálati úton, a fõügyészségek, a
fellebbviteli fõügyészségek, valamint a Legfõbb Ügyész-
ség önálló szervezeti egységei közvetlenül küldik meg a
fõosztálynak. Az iratokkal együtt két példányban meg kell
küldeni az iratokra vonatkozó adatok felsorolását tartal-
mazó nyomtatványt1, melyen az egy idõben megküldött
iratok adatait kell feltüntetni.

(7) A területi katonai ügyészségek, valamint a Katonai
Fellebbviteli Ügyészség a Katonai Fõügyészségnek tesz-
nek jelentést. A jelentéseket a Katonai Fõügyészség a
(6) bekezdésben foglaltak szerint közvetlenül küldi meg
a fõosztálynak.”

2. §

Az Ut. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A fõosztály a 2. § (5) bekezdése szerint érkezett ira-
tokat elektronikus úton továbbítja a Szervezett Bûnözés
Elleni Koordinációs Központnak (a továbbiakban: Köz-
pont). A 2. § (6) bekezdése szerint érkezett iratokat – a tit-
kos ügykezelés alá tartozó ügyek kivételével – évenkénti
gyûjtõszámon belül kezeli és az iratok felsorolását tartal-
mazó nyomtatvány egy példányával együtt postai úton
továbbítja a Központnak.”

1 Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról
szóló 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél 1. számú melléklet, ny.sz. 2300. számú
formanyomtatvány.
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3. §

Az Ut. 7. § (3) bekezdésében szereplõ „a Be. 145. §
(1) bekezdése” szöveg a „Be. 193. § (5) bekezdése”, a „Be.
145. § (2) bekezdése” szöveg pedig a „Be. 216. § (1) be-
kezdése” szövegre változik.

4. §

Az Ut. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre vál-
tozik:

„(3) Felhatalmazom a fõosztály vezetõjét, valamint a
Katonai Fõügyészség személyügyi és információs önálló

osztály vezetõjét, hogy az elektronikus úton történõ adat-
szolgáltatás részletes szabályait együttes fõosztályvezetõi
körlevélben szabályozzák.”

5. §

Ez az utasítás 2009. április 1-jén lép hatályba és a ha-
tálybalépését követõ hónap utolsó napján hatályát veszti.

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

A legfõbb ügyész

dr. Gergely Sándor címzetes fõügyészségi ügyész,
gyöngyösi városi vezetõ ügyésznek

Ügyészségi Emlékgyûrût,

a Magyar Szóvivõk Egyesülete

dr. Borbély Zoltán legfõbb ügyészségi ügyésznek

Hiteles Tájékoztatásért díjat

adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Mészáros János címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészhelyet-
test szolgálati helyén fõügyésszé;

dr. Borbély Zoltán legfõbb ügyészségi ügyészt szolgá-
lati helyén (Kabinetiroda) csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Hudák Anita nyíregyházi városi ügyészségi titkárt
szolgálati helyén ügyésszé;

dr. Nagy András zalaegerszegi városi ügyészségi fogal-
mazót szolgálati helyén titkárrá;

Gyõri Kornélia Baranya megyei fõügyészségi tisztvise-
lõt szolgálati helyén ügyészségi ügyintézõvé.

Áthelyezések

A Békés megyei fõügyész áthelyezte

dr. Sas Ildikó gyulai városi ügyészségi ügyészt a Békés-
csabai Városi Ügyészségre.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte

Kállóné dr. Turcsik Magdolna szolnoki városi ügyész-
ségi ügyészt a Mezõtúri Városi Ügyészségre.

Kirendelés, megbízás

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Bereznai István Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
ügyészt a Debreceni Városi Ügyészségre és egyidejûleg
megbízta a tartósan távol lévõ vezetõhelyettes ügyész
feladatainak ellátásával.



Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Boholy Zoltán címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyésznek 2009.
március 20. napjával,

dr. Gergely Sándor címzetes fõügyészségi ügyész,
gyöngyösi városi vezetõ ügyésznek 2009. március 8. nap-
jával,

dr. Márián Zoltán debreceni nyomozó ügyészségi ve-
zetõ ügyésznek 2009. augusztus 31. napjával,

dr. Borbély Judit Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõ-
ügyészségi ügyésznek 2009. június 30. napjával,

dr. Halmos Barbara budapesti IV. és XV. kerületi
ügyészségi titkárnak 2009. március 14. napjával,

Fejes Miklós legfõbb ügyészségi tisztviselõnek 2009.
február 28. napjával,

Gráncsa Andrásné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2009. december 31. napjával,

Szûcs Krisztina legfõbb ügyészségi tisztviselõnek 2009.
március 15. napjával,

Gál Györgyné legfõbb ügyészségi írnoknak 2009. de-
cember 31. napjával,

Holodnyák Péterné legfõbb ügyészségi írnoknak 2009.
december 31. napjával,

Inotai József legfõbb ügyészségi gépjármûvezetõnek
2009. március 10. napjával.

Halálozások

Dr. Gálffy Zoltán ny. nagykanizsai városi vezetõ ügyész
életének 78. évében 2009. március 2. napján,

dr. Farkas Pál fõügyészségi tanácsos, ny. Pest megyei
fõügyészségi ügyész életének 79. évében 2009. február 14.
napján,

dr. Vejkey Imre ny. legfõbb ügyészségi ügyész életének
87. évében 2009. február 6. napján

elhunyt.

3. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 21

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 Jogi Képviseleti Önálló Osztá-
lyára legfõbb ügyészségi ügyészi,

– a Monori Városi Ügyészségre vezetõhelyettes
ügyészi

állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztálya
legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyre való kinevezés fel-
tétele, hogy a pályázó a jogi szakvizsgát követõen legalább
ötéves büntetõjogi vagy polgári jogi gyakorlattal rendel-
kezzen. A pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül, aki
más szakterületen szerzett tapasztalattal, továbbá angol
vagy német nyelvtudással is bír.

A Monori Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi ál-
láshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és büntetõjogi

szakágban szerzett legalább hároméves ügyészi gyakorlat-
tal rendelkezzen.

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

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal
– az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl füg-
gõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

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

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

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

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy



vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevékenysé-
get nem folytat.

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellé-
kelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájá-
rulását, 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 kötelezettségek-
rõl 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 sze-
rint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezé-
sét megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel 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 szerepeltetniük,
illetõleg nem kell csatolniuk azt, amit a személyi nyilván-
tartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,

– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés különös feltételeinek a benyújtás-

ra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztá-

lya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Leg-
fõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazga-
tási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2009. áp-
rilis 30-án 13 óráig, és

– a Monori Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyé-
szi álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) 2009. április 20-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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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 (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).
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.
09.0750 – 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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